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50 - Hani meleklere; Adem'e secde edin, demi~tik de 
iblis'den b~ka hepsi secde etmi~ti. 0 ise, cinlerden oldu
gu ic;:in Rabblnm emrinden dl~an c;:lkmi~ti. ~imdi siz, Beni 
b1rak1p da size du~man olan, onu ve soyunu mu dost edi
niyorsunuz? Zalimler ic;:in ne kotii bedeldir bu. 

Allah Teaia. ademogunanm uyararak iblis'in daha once atalanna 
dii§man oldugu gibi, kendilerine de dii:§man oldv gunu, mevlasma, ya
ratanma, kendisin1 yoktan var edip c;e§itli nz1klar lutfedip besleyen ya
ratlciSma muhalefet ederek ibli~'e uyanl:::m uyanyor. Biitiin bu nimet
lerden sonra Allah'a dii§man olup iblis'i dost edinenler ic;in buyuruyor 
ki : (('Hani meleklere; Actem'e secde edin, demi§tik.» Bakara suresinin 
ba§mda gec;tigi gibi, biitiin meleklere boyle ibuyrulmu§tu. iblis'd3n ba§
ka hepsi secde etmi§ti. Te§riif, ta'zim ve tekrim secdeleri yapm1§lard1. 
Nitelkim HICr suresinde de §Oyle buyurmaktad1r : <<Rani Rabbm melek
lere demi§ti ki : Kuru bir c;a.murdan, §ekillenmi§ bir balc;1ktan Lir in
san yaratacag1m. Onu yap1p rulb.umdan iirfledigimde; siz derlb.a..l onun 
i~in secdeye kapamn.» (H1cr, 28-29). 

criblis'den ba:§ka 'hepsi secde etmi§ti. 0 ise cinlerden oldugu i~in · 
Rabbmm emrinden di§aTI c;Ikmi§tl.» 0 tabiatmdan dolay1 hiyanet et-
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rni§ti. <;iinku onun tabiat1 yallmll ate§ti. Meleklerin yaratlh§lannm · 
ash ise nurdur. Miislim'in Sahi'h'inde Hz. Ai§e tank1yla RasUlulla;h'm 
·§oyle buyurdugu nakledilir: Melekler nurdan yarat1ld1lar. iblis ise alev
li ate§ten yaratlld1. Adem ise size anlatllan §ekilde topraktan yarat1ld1. 
ihtiya~ halinde her kap kendi i~inde bulunam emer ve gerektigi za
man tabiat1 ki§iyi hiyanete sevkeder. 0 her ne kadar melekleTin fiille
rine ozenm~, onlara benzemi§, kulluk etmi§ ve zahid olmu§ ve bu se
beple onlar gi,bi ilahi hitaba muhatab olmU§Sa da, neticede onlara mu
halefet ederek isyan etmi§tir. Burada Allah Teala, onun cinlerden ol
dugunu soyleyerek ate§ten yaratlld1gma dikkati <;ekiyor. Onun dedi
gi gibi: <<Ben ondan daha hay1rhyim; beni ate'§ten yarattm, onu ise 

· · ~amurdan yarattm.» (~'raf, 12) 

Hasan el-Basri der ki: iblis, bir goz a~1p kapamas1 kadar bile me
leklerden olmad1. 0, cinlerin kokeni idi. Tlpkl Adem Aleyhisselam'm 
insanlarm kokeni oldugu gibi. Bu i'fadeyi ibn Cerir sahih bir isnadla 
nakleder. 

Dahhak ibn Abbas'tan naklen der ki : i~blis, meleklerin kabllele
rinden Hinn ad1 verilen bir kabileye mensub idi. Onlar melekler arasm
da rSemmum ate§inden yaratllmi§lardlr. hm Abbas der ki: Onun adl 
Haris'ti ve cermet bek~ilerinden bir bekc;i idi. Melekler ise, ibu kabile
den ayn olarak nurdan yaratllml§lardl. Yine 'Ibn Abbas der ki: Kur'
an'da zikredilen cinler ise alevli ate§ten yaratllrnl§lardlr. ~ev, tutu
§an ate§in bir tarafmda beliren yahmd1r. Yine DahhaJk ibn Abbas'tan 
naklen der ki : iblis, meleklerin en §ereflilerindendi ve degerli kaibile
lerinden birine mensub idi. Cennetin bek~isl idi. Diinya ve yeryiizii
niin hakirniyyeti onun elinde idi. Allah'm hiikmii olarak o nefsine uy
mu§tu. Boylece gokyiizu halkma §eref baklmmdan iistun oldugunu 
zannetti. Bu da kendinde bir kibir belirmesine sebep oldu ki, onun ma
hiyyetini Allah'tan ba§ka kimse bilmez. Alla;h ona Adem'e secde etme
sini emredince, kibir yuziinden Allah'a kar§l gelmeye teveS§Ul etti. «Bii
yuklendi ve kafirlerden oldu.» ibn Abbas, «0 ise cinlerden oldugu i~in» 
kavline; cennetin bek~ilerinden oldugu i~in, anlamm1 vermi§tir. Bu, 
insana mekki, medeni, basri ve kufi diyerek nisbet atfetmek i~in kul
lamlan bir ifadedir. ibn Ciireyc de ibn Abbas'tan bOyle dedigmi nakle
der. Said ibn Cubeyr ise ibn Abbas'm §6yle dedigini bildirir : iblis, cen
netin bek~ilerindendi ve diinya. gogunun i§ini yonetiyordu. ibn Cerir, 
A'me§ hadisinde Habib ibn Elm Sabit kanallyla Said ibn Cubeyr'in, 
Abdullah ibn Abbas'tan bu ifadeyi naklettigini belirtir. Said ibn Miisey
yeb der ki : iblis, diinya .gogundeki melelklerin reisi idi. ibn ishak ... 
ibn Abbas'm §6yle dedigini nakleder : iblis giinah i'§lemezden once me
leklerdendi ve ad1 Azazil idi. 0 yeryiiziiniin sakinlerindendi. Meleklerin 
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en c;ok c;ah§an1 ve en ~ok bileni idi. l§te bu, onu biiyiiklenrneye sevket
ti. 0 Hinna ad1 verilen bir kabileden idi. .ibn Ciireyc, Salih kanally
la ... Abdullah .ibn Abbas'm §Oyle dedigini nakleder: Meleklerden Hinn 
admda bir kabile vard1. iblis bu kabiledendi. Goklerle yer arasma hiik
mederdi. Bunun neticesinde isyan etti. Allah onu ters yiiz ederek ko
vulmu§ §eytan haline dondiirdii. Allah'm la'neti onun iizerine olsw1. 
Bir ki§inin hatas1 kibrinden dolayi ise, ondan hay1r bekleme. Eger is
yamndan dolayi ise; ondan iimitvar ol. Said .ibn Ciibeyr ise; iblis'in, 
cennette c;all§an ba:h~1vanlardan oldugunu sbyler. 

Bu konuda Selef'ten pek c;ok haberler rivayet edilmi'§tir. <;ogunlu
gu israiliyyat olan bu haberlerden bir klsm1 s1rf b~k1Imak ic;in aktan
labilir. Ancak bunlann c;ogunun durumunu en iyi Allah bilir. Fakat 
bir tk1smmm elimizde bulunan gerc;ege ters dii§mesi nedeniyle kesin ola
rak yalan oldugunu belirtmek gerekir. Kur'an, eskiden g~mi§ haber
ler ic;in ba§ka bir kaynaga ihtiya~ b1ra..l{maz. <;iinkii her tiirlii degi§
meden, artlrma ve eksiltmeden uzak olan yegane kitab Kur'an'd1r. Bu 
eski kaynaklara pek c;ok §eyler ka~tmlm1§t1r. Bu Ummetin bilginleri, 
Se(!kinleri ve derin alimleri, keskin haf1zlan gibi hadis tedvin edip ya
zan sahihini haseninden ay1ran, zay1fim, miinkerini, mevzuunu, met
rukunu ve yalanml tefrik eden bilginler uydurmacilann sap1khklann
dan ve tahrifatmdan onlann dinini armdmp temjzleyememi§lerdir. 
Halbuki islam bilginleri, hadis uyduranlarla hadis nakledenleri ve 
me\!hul ravileri ve daha buna benzer birc;ok hadis usuliinu gayet iyi 
bilirler. Biitiin b,mlar; Cenab-1 Peygamberi ve Makam-1 Muhammedi'yi 
peygamberlerin hatemini, insanhgm efendisini yalan isnadmdan ko
rumak veya soylemedigi bir sozii ona atfetmekten muhataza etmek ic;in 
yap1lm1§tlr. Allah onlardan raz1 olsun ve onlan ho§nud etsin. Firdevs 
cennetlerini onlara durak yapsm. Olan da gerc;ekten ooyledir. 

«Rabbmm emrinden dl§an c;1km1§tl.» Allah'a itaattan d1§an c;1k
ID1§tl. <;iinkii f1sk c;1kmak demektir. <;ekirdek ~1ktl, dendigi zaman to
murcuktan c;1kma anlam1 kasdedilir. Fare deliginden c;1kti, dendigi za
man, farenin bozgun yapmak ve zarar vermek ic;in c;1kti~ kasdedilir. 

Sonra Allah Teala §eytana uyup ona itaat edenleri uyararak ve ih
tar ederek buyuruyor ki : «~imdi siz, Beni b1rak1p da size dii§man olan, 
onu ve soyunu mu dost ediniyorsunuz?)) Benim yerime onu mu dost 
ediniyorsunuz? «Zalimler ic;in ne kotii bedeldir bu.)) Bu makam; Yasin 
suresinde saadete erenlerle, §akavete dii§en gruplardan her ikisinin du
rumunu ve k1yamet ahvalini zikrettikten sonraki buyrugu gibidir. «Ey 
suc;lular bugiin aynlm. Ey. ademoglu Ben size §eytana ibadet etmeyin, 
dogrusu o, sizin apac;1k bir dii§mammzd1r, diye ahdetmedim mi? Ve 
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Bana ibadet edin, bu dosdogru yoldur diye. Ger~ekten o, sizden pek ~ok 
kimseyi sapitmi~tlr. Siz akletmez misiniz?n (Yasin, 59-62). 

~\~~;.. -:;'~\ ~~.r;~\; ~s:-::j,-::,·( ~l~!:\~ . 
.. , ... , ... ... ~ "' l.r' ®~" / 

~ 
~ 

51 - Oysa Ben onlan; ne goklerin ve yerin yaratil
masmda, ne de kendilerinin yaratilma:smda f?ahid tuttum. 
Saptrranlar1 da hie; bir zaman yardlmc1 edinmi~ degilim. 

Allah Tea.la buyuruyor .ki : Benden ba~ka dost edindiginiz bunlar, 
sizin gibi kullardir. Hi~ bir §eye gi.i~leri yetmez. Ben, goklerin ve yerin 
yarat11I~ma onlan §ahid kilmadim. 0 s1rada onlar mevcud da degiller
di zaten. Allah Teala buyuruyor ki : E·~yayt bi.iti.ini.iyle yaratmada ser
best olan 'Benim. E§yay1 idare ve takdir etmek gi.icu, yalmz Bana ait
tir. Bu huslista Benim ne ortag1m, ne yardimc1m, ne vezirim, ne mi.i
§irim, ne de nazirim vard1r. Tlpk1 Sebe' suresinde buyurdugu gibi: «De 
ki : Allah'1 b1raklp da goklerde ve yerde zerre kadar bir §eye sahib ol
madigi, her ikisinde de bir ortakhg1 bulunmad1~ ve hi~ biri Allah'a 
yard1mc1 olmad1g1 halde tann olduklanm iddia ett~lerinizi yardrma 
~ag1rsamza. O'nun lkatmda kendisine izin verilenlerden ba~kasmm ~e
raati fayda vermez.n (Bebe', 22-23} 

52 - 0 gun ki; Bana ortak kabul ettiklerinize sesle
nin, der. Onlan c;agmrlar ama hie; birisi cevab vermez. 
Aralarma bir uc;urum koyanz. 

53 - Suc;lular ate$i g'Oriince ona dii$eceklerini anlar
lar, ama ondan kac;acak yer bulamazlar. 

Allah Teala, k1yamet gi.ini.i ~ahidlerin gozi.i oni.inde mi.i§riklere na
si! hitab edecegini bildirerek onlan korkutup uyanyor ve §6yle buyuru-
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yor: «0 gtin ki; Bana ortak ka~bul ettiklerinize seslenin, der.» Di.inya 
diyarmda Bana ortak olarak kabul ettiginiz nesnelere bugi.in seslenin 
de; sizi i~inde bulundugunuz durumdan gelip ~1karsmlar, kurtarsmlar. 
Nitekim En'am suresinde de §byle -buyurur : <<Andolsun ki siz; illk defa 
yaratt1~m1z gibi yapayalmz ve teker teker huzurumuza geldiniz. Ve 
size verdigimiz §eyleri ard1mzda b1raktlmz. Hani ortaklanmz oldugunu 
sand1g1mz §efaat~llanmz1 beraberinizde gormiiyoruz. Andolsun ki; ara
mzdaki baglar artlk kopmu§tur. Ortak sand1klanmz da sizden kaybo
lup gitmi.§tir.» (En'am,94) . 

«Onlan ~agmrlar ama hi'9 birisi cevab vermez.» Nitekim Kasas su
resinde de §Oyle buyurulmaktadlr : <<~irk lkO§tugunuz ortaklarm1z1 ~a
~nn, denir. Onlar da ~ag1nrlar ama, .kendilerine cevab veremezler. Ce
hennem azab1m gortince, dogru yolda olmad1klarma yanarlar.)) (Ka
sas, 64) A:hkat sfuesinde ise §6yle buyurulur: <<Allah'! b1rak1p da kl
yamet gi.ini.ine kadar cevab veremeyecek :§eylere yalvarandan daha sa
plk kimdir? <;unku yalvard1klan :§eyler, onlarm yalvan§larmdan ha.
bersizdirler. Ama insanlar toplattlnhnca, onlara di.i§man olurlar ve on
lara tapmmalanm inkar ederler. )) (Ahkat, 5-6) . Meryem suresinde ise 
§Oyle buyurulur: «Onlar, kendilerine lkuvvet kazand1rsm diye Allah'1 bl
rakarak ilahlar edindiler. Hay1r, onlar kendilerinin ibadetlerini inkar 
edecekler ve onlarm aleyhlerine doneceklerdir.>J (Meryem, 81-82). 

((Aralanna bir u~urnm koyanz.1J ibn Abbas, Katade ve bir ba§ka
Sl ( i~_,.. ) kelimesinin bir felaket yeri anlamma geldigini soylerni§
lerdir. Katacte der ki : Bize anlat1ld1~na gore; Orner el-Bekkali Abdul
lah ibn Amr'dan nakletti ki ; o, bu ikelimenin derin bir vadi anlamma 
geldigini ve k1yamet gi.ini.i dogru yolun yolculanyla, sap1k yolun yol
culan arasma bOyle bir vadi konacagm1 ifade etti. Katade der ki : Bu 
kelime cehennemde bir vadi ad1d1r. ibn Cerir Taberi der ki : Bize Mu
hammed ibn Sinan'm.. . Yezid ibn Dir'hem'den naklettigine g6re; o, 
( i~y ) in Enes ibn Malik'in cehennemde bir vadi oldugunu, bu va
dide kan ve irin dolu oldugunu soyledigini i§ittim, derni§tir. Hasan el
Basri ise <<Aralarma bir u~urum koyanZ>l kavlinin, d~manllk anlaml
na geldigini ifade etmi"§tir . .Ayetin akl§Indan anla§Ilan mana, bunun 
hela.k olunacaJk bir yer anlamma gelmesidir. Ce'hennemde veya ba§ka 
bir yerde vadi olmas1 da caizdir. Ancak Allah Teala •bu mi.i§riklerin kur
tulmalanmn imkam bulunmad1g1 gibi, di.inyada kabul ettikleri ilahla
rma ulai§ma f1rsat1armm da bulunmad1gm1 haber veriyor. K1yamet gi.i
ni.inde mi.i§riklerin ilahlanyla arasmm aynlacagm1 ve her iki grubun 
da kurtulu§ imkam bulunmayacagm1, aralannda bir u~urumun bir 
bi.iyi.ik ve deh§etengiz merhalenin bulunacagm1 ifade ediyor. ( ~ ) 
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kelimesindeki · zamiri, mu'minlere de, kafirlere de gondermek mum
kundur. Nitekim Abdullah ibn Amr der ki: K1yamet guniinde hida
yet ehli ile dalalet ehlinin aras1 a~1lacakt1r. Bu ifade, Allah Teala'nm 
_§U ayetle:rinde belirttigi anlama gelir: <<KJ.yamet koptugu giin, i§te 
o gun onlar aynhrlar.ll (Rum, 14), «i§te o gun onlar f1rka f1rka ayn
hrlar.ll (Rum, 43), <CEy su~lular, bugun aynlm. )) (Yasin, 59), «Bunla-

, nn hepsini bir bir toplanz, sonra §irk ko§anlara; siz ve ko§tugunuz 
ortaklar yerlerinize, deriz. Artlk onlann arasm1 a~ml§l'Zdlr. Ortaklan 
derler ki : Bize tapm1yordunuz. Allah, sizinle bizim aramizda §ahid 
olarak yeter. Sizin tapmmamzdan haberimiz yoktur. i§te orada her
kes, onceden yapml§ oldugunu bilir. Ger~ek mevlalan olan Allah'a 
donduriiliirler. Uydurduklan §eyler ise kendilerinden ka.ybolup gider.n 
(Yl1nus, 28-30). · 

<<Su~lular ate§i goriince, ona du§eceklerini anlarlar, ama ondan 
ka~acak yer bulamazlar.ll Onlar, yetmi§ bin bag ile birlikte suriikle
nerek getirilen cehennemi goriince ki her ba~ yetmi§ bin melek tut
maktadlr. <<Su~lular ate§i goruncell o zaman cehenneme gireceklerini 
ve bundan ka~1p kurtulmamn mlimkiin olmad1gm1 anlarlar. Bu, on
lar i{!in uzuntu ve kederin ~abukla§tlnlmasi anlammdad1r. <;unkii vu
ku bulmazdan once cehennemin azabm1 beklemek ve ondan ka~mak 
endi§esi ~ekilmez bir i§kencedir. «Ama ondan ka~acak yer bulamaz
lar.ll Onlarm cehennemden geri doniip ka{!acaklan bir yol yoktur. Ce
henneme muhakkalk gireceklerdir. ibn Cerir Taberi der ki: Bana Yu
nus'un... Ebu Said el-Hudrl'den naklettigine gore, Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§tur : KMir k1rk y1lhk mesateden cehennemi gorur ve 
ona du§ecegini anlar. imam Ahmed hm Hanbel der ki: Bize Hasan ... 
Bbu Said el-Hudri'den nakletti ki, RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurmu§~ 
tur: Katirin oriline dlinyada iken amel etmedigi y1llar gibi 'elli bin ytl
hk bir sure dikilir. ~uphesiz katir cehennemi gorecek ve ona girecegini 
ta klrk ylihk mesafeden anlayacaktlr. 

54 - .:Andolsun ki Biz, bu Kur'an'da insanlara tiirlii 
tiirlii misaJ gosterip aqikladlk. insamn en <;ok yapt1g1 i~ ise; 
tartu;madrr. 

Allah Teala buyuruyor ki: insanlar hak yoldan aynlmasmlar, hi-
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dayetten geri donmesinler diye, Biz bu Kur'an'da her §eyi onlara a~IIk
ladlk. Biiti.in ineseleleri izah ve beyan ettik. Bu ac;:Iklamalara ve taf
silata ragmen insanoglu, hak ile batll konusunda pek \!Ok tarti§ma, 
mi.icadele ve c;:atl§maya girer. Ancak Allah'm hidayet lutfedip kurtu
lu§ yolunu g6sterdikleri bunun d1§mdad1r. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Yemman ... Hz. Ali'
nin oglu Hi.iseyn'den nakletti ki; Ali ibn Ebu Talib ona §6yle demi§ : 
Rasillullah (s.a.) bir gece Hz. Ali'yi ve klzi Fatlma'yi uyand1rarak; 
namaz k1lmayacalk m1s1mz? demi§. Hz. Ali demi§ ki : Ey Allah'm Ra
suli.i, bizim nefislerimiz Allah'm elindedir. Allah bizi gondermek is
terse gonderir. Hz. Ali diyor ki : Ben bOyle deyince, Hz. Peygamber 
yamm1zdan aynld1 ve bir daha donmedi. Fakat onun ayak baldirlan
na vurarak; <dnsamn en c;:ok yapt1g1 i§ ise tartl§madlr» buyurdugun': 
duydum. Bu hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde tahric etmi§ler
dir. 

55 - insanlara hidayet geldiginde; onlan inanmaktan 
ve Rablanndan magfiret dilemekten ah.koyaq; ·oncekilerin 
ba~ma gelenlerin kendilerine de gelmesini veya goz gore 
gore azaba ugramayl beklemeleridir. 

56 - Biz peygamberleri sadece mujdeci ve uyancrlar 
olarak gondeririz. Kufredenler ise hakkl batrlla ortadan 
kaldrrmak ic;in mucadele ederler. Ayetlerimizi ve kendile
. rine yapilan uyanlan alaya ahrla.r. 

Allah Tea.la, gerek eski gi.inlerde olsun, gerekse soil zamanlarda 
olsun, kafirlerin direnmelerini, ~ok ac;:1k ve ayan beyan olan gerc;:ek- . 
leri yalanlamalanm, onca ayetler ve apac;:1k delilleri gormelerine rag
men bu hakikatlan gormezden geldiklerini haber veriyor ve bildiri
yor ki: Onlarm bu §ekilde davranmalarmm sebebi, .. yalmz ve yalmz 
kendilerine va'd olunan azabm apac;:1k olarak gori.ilmesini istemeleri-

Tefsir , C, X. F . 315 
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dir. Nitekim onlar peygamberlerine: (lEger sad1klardan isen, uzeri
mize gokten bir par<;a indir.>> (~u'ara, 187) demi§lerdi. Ba§kalan da 
§Oyle demi§lerdi : «Eger dogrulardan isen, bize Allah'm azabm1 ge
tir.>> (Ankebut, 29) . Kurey§'liler de §oyle demi§lerdi : «Allah'Imiz; eger 
bu, ger<;ekten Senin katmdan ise bize gokten ta§ yagd1r, yahut ac1kh 
bir azab getir.>> (Enfal, 32). Ve yine §Oyle demi§lerdi : «Ey kendisine 
kitab indirilen ki§i, s~n mutlaka delisin. Dogru soyleyenlerden isen 
bize melekleri getirmeli degil misin?JJ (H1cr, 6-7). Ve daha buna ben
zer pek <;ok sozler sdylemi§lerdi. 

Muteakiben Allah Teala buyuruyor ki: ({6ncekilerin ba§ma gelen
lerin kendilerine de gelmesini veya goz gore gore azaba ugramay1 bek
lemeleridir.>> Onlan azabm ku§atmasi ve digerlerinden aJirmasi konu
sundaki kanunudur. Sonra §6yle buyurmaktad1r : ({Biz peygamberleri 
sadece mujdeci ve uyanc1lar olarak gondeririz.)) Azabdan once, ken
dilerine inamp dogrulayanlarl mujdelemek, yalanlaylp kar§l gelenle
ri uyarmak uzere Biz peygamberleri gondeririz. 

Dalha sonra Hak Teala, katirlerin batll yolla tarti§tlklanm haber 
vererek buyuruyor ki : «Ayetlerimizi ve kendilerine yap1lan uyanlar1 
alaya allrlar.>> Onlar peygamberlerin getirmi§ olduklan ger<;ekleri kii
<;Uk du§U.rmek i<;in ayetlerimizi alaya allrlar ama bu, onlar i<;in mum
kun olamayacaktlr. Onlar peygamberler ile beraber gonderilen huc
cetleri, burhanlan ve harikulade hususlan alay konusu ederler. Pey
gamberlerin kendilerini uyanp korkuttuklan azabl ciddiye almazlar. 
Bu. onlann yalanc1hkta <;ok ~iddetli olduklanmn gostergesidir. 
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iyice anlamalanna engel olan ortuler, kulaklarma da agrr
hk koyduk. Sen onlan hidayete vag1rsan da onlar asla hi
dayete gelmezler. 

58 - Bununla beraber Rabb1n Gafur' dur, merhamet 
sahibidir. Eger onlan, yaptl.klanndan dolay1 hemen yaka
lasaych; elbette vabucak azaba ugratrrdl. Fakat onlar1n bir 
va' desi vardlr ve ondan ka<;ap s1g1nacak yer bulamazlar. 

59 - i12te zulmettiklerinden dolay1 helak ettigimiz ka-· 
sabalar. Onlan yok etmek i<;:in bir sure ta'yin etmi~tik. 

Zulmettiklerinden Dolayt Helak Olan Kasabalar 

Allah Teala ibuyuruyor ki : Allah'm ayetleri kendisine anlatlhp da 
onlardan ytiz ~eviren, onlan gormezlikten gelerek vazge<;en ve ilahi 
ayetlere kafasml verip de dikkat gostermeyen kimseden daha zalim 
hangi kul vard1r? 0 ki§i; «Onccden yaptlklanm unutur.)) Dana once 
yaptlklan kbtti amelleri ve !;irkin fiilleri unutmu§tur. <<Biz onlarm 
kalblerinin tisttine, onu iyice anlamalarma engel olan ortti, kulakla
rma da ag1rllk kayduk.)) Bu Kur'an'1 ve onun a!;Iklamalanm onleyen 
ortti ve perdeler koyduk ve dogru yolda ytiriimelerine mani' olan rna'
nevi tlpalar yerle§tirdik. «'Bununla beraber Rabbm Qauur'dur, merha
met sahibidir.)) Ey Muhammed, senin Rabb1n geni§ ra'hmet sahibi ve 
sonsuz bagi§layandir. «Eger onlan yapt1klanndan dolay1 hemen ya
kalasaydi; elibette ~abucak azaba ugrat1rd1.JJ Nitekim bir ba§ka ayet-i 
kerime'de §byle buyurur : «~ayet Allah insanlan kazandiklarmdan do· 
lay1 tutmu§ olsayd1, yerytiztinde hi~ bir canl1 b1rakmazd1.)) (Fat1r, 45). 
Ra'd suresinde ise §Ciyle buyurur: «Dogrusu insanlarm zulmetmeleri
ne ragmen Rabbm, magfiret sahibidir. ~tiphesiz lki Rabbm cezalandir
masi §iddetlidir.>> (Ra'd, 6). Bu konuda pek ~ok ayet-i kerime vard1r. 

Sonra Hak Teala onlara yumu§ak davrand1~m, sm;Ianm orttip 
bagi§ladigmi ve hatta baz1Ianm egri yoldan dogruya yonelttigini ve 
egri yolda devam edenlerin yeni dogan <;ocugun bir anda ihtiyarlaya
cagi ve her hamile kadmm yiiktinii b1rakacag1 giinde mutlaka kar.§I
la§acaklanm haber veriyor. «Fakat onlann bir va'desi vard1r ve on
dan ka!;IP s1gmacak yer bulamazlar.>>. 0 va'diden ka!;IP !kurtulmala
n, dontip gitmeleri ve s1~n1p emniyetli bir yer bulmalan mtimktin de
gildir. 

<<i§te zul:ruettiklerinden dolay1 helak ettigimiz kasabalar.>> Ge!;mi§ 
milletler, eski ne.9iller. Ktiftirleri ve inadlan ytiztinden Biz, onlan he-
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lak etmi§tik. <Ne onlan yok etmek ic;in bir sure ta'yin etmi§tik.>> On
lar ir;in belirli bir miiddet ve muayyen bir vakit ay1rm1§tlk. Bu va
kit ne artar ne de elksilir. Ey mii§rikler, siz de b~1mza geleceklerden 
korkup kar;mm. <;iinkii peygamberlerin en degerlisini, nehilerin en 
biiyiigiinii yalanladm1z. Siz Bizim kat1m1zda o ger;mi§ kavimlerden 
daha degerli ve daha giir;lii degilsiniz. Oyleyse Benim azab1mdan ve 
uyanmdan korkun ve ka(_tmm. 

60 - Hani Musa gen9 arkad~ma demi$ti ki : Ben iki 
denizin birle$tigi yere ula$maya, yahut y1llarca yuriimeye 
kararhyrm. 

61 - ikisi, iki denizin birle$tigi yere gelince; bahkla
rmi unuttular_ 0, bir delikten kay1p denizi boyladl. 

62 - Oradan uzakla$tlklan vakit Musa, delikanhsma 
aZigimiZI ~akar, bu yolculugumuzdan andolsun ki yorgun 
dli$tllk, dedi. 

63 - Bak sen, kayahga vardigrmizda bahg1 unutmu
$UID. $eytandan baf?kasi unutturmad1 onu bana. Sa$liacak 
$ekilde o, denizi boylayivermif?, dedi. 

64 - Musa; zaten istedigimiz buydu, dedi. Hemen iz
lerinin ustunden gerisin geri donduler. 

65 - Derken kullanm1zdan bir kul buldular ki; Biz 
ona, katlm1zdan bir rahmet vermi$ ve kendisine nezdimiz
den bir ilim ogretmi~tik. 
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Hz. Musa ve Kullanrmzdan Bir Kul 

Musa Aleyhisselam'm gen<;: arkada§ma -ki bu Nun oglu Yu§a'
d1r- bu sozii soylemesinin seqebi §Udur : Rivayete gore iki denizin bir
le§tigi yerde onun yanmda Allalh.'m kullarmdan bir kul bulundugu ve 
onun Musa Aleyhisselam'm s8:hib olamad1g1 bilgilere sahib bulundu
gu anlatllmi§. Hz. Musa da onun yamna gitmek isteyerelk gen~ arka
da~ma demi§ ki: «iki denizin birle§tigi yere ula§maya, yahut ylllar
ca yiiriimeye kararllYJm.» Ben, iki denizin birle§tigi yere varmcaya 
kadar gitme konusunda kesin karar sahibiyim. ( ... .. . ) 

Katade ve ba§ka birisi der ki: Bu iki deniz dogunun ba§lad1g1 
iran denizi ile batmm sonu olan Rum denizidir. Muhammed ibn Ka'b 
el-Kurazi dem~ ki : iki denizin birle§tigi yer; batl iilkesinin en so
nunda olan Tanca'dad1r. Alla:h en iyisini bilendir. 

«Yahut y1llarca yiiriimeye» Yani uzun bir zaman gezmeye karar
llylm. ibn Cerir mer hum der fki : Arap dilini . bilen alimlerden bir k1s
m1mn anlattlgma gore; ayette ge<;:en ( ~I ) kelimesi, Kabes luga
tmda bir Yil demektir. Abdullah. ibn Amr'dan nakledildigine gore; o, 
bu kelimenin seksen sene anlamma geldigini soylemi§tir. Miicahid · ise 
bunun, yetmi§ yaz oldugunu sayler. Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn 
Abbas'tan aym gorii§ii nakleder ve «Yahut ylllarca» kavlinin bir as1r 
demek oldugunu bildirir. Katade ve ibn Zeyd de boyle demi~lerdir. 

«Ikisi o ~i denizin birlestigi yere gelince; ballklanm unutmu§lar
dl.» Hz. Musa, gen'<;: arkada§ma tuzlu bahg1 da beraberlerinde getir
mesini soylemi§ti. Ve arkada§ma denilm~ti ki : Bahg1 nerede ka)'lbet
tini·zse orada durmaktad1r. Musa ve arlkada§I, iki denizin birl~tigi ye
r·e ula§mcaya kadar yiiriidiiler. Orada Ab-1 Hayat ad1 verilen bir <;:e§
me vard1. Orada uyuyakald1lar. 0 suyun damlac1klan ballgm uzeri
ne degdi, ballk oynad1. Balik Yu§a' Aleyhisselam'm yamndaki sepet
te idi. Balik sepetten denize s1<;:rad1. Yu§a' Aleyhis...c;elam uyand1. Balik 
denize dii§iince yiiriimeye ba§lad1. Suyun i<;:erisinde oynadl ve bir da
ha tutulamadl. Bunun i<;:in Allah Teala : «0, bir delikten kay1p deni
zi boyladL» buyurmu§tur. ibn Cureyc der ki : ibn Abbas ondan son
ra denizin ta§ gibi oldugunu soylemi§tir. Avfi, ibn Abbas'tan naklen 
der ki : Bal1k denizde neye dokunursa, o k:uruyup kaya gibi kesiliyor
du. Muhammed Ibn Ishak der ki : Zuhri... tibeyy ibn Ka'b'dan nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : insanlar varoldu olal1 su 
ooylesine donmad1. Bahgm . bulundugu yer kaskat1 kesildi ve bir c;u
kur gibi oldu. Nihayet Musa Aleyhisselam onun pe§ine dti§tu ve git
tigi yolu gordii. «Za.ten istedigimiz buydu.» dedi. Katade der ki : Bu, 
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karada bir deliktir ve denize apl1yordu. Orada ne kadar su ark1 a~I

llrsa, oradan ge<;en su kahla:§Iyordu. 
«Ora~an uzakla§tlklan vakit.>> Bahjp unuttuklan yerden uzakla§

tiklan vakit. Burada unutma, hem MU.sa'ya hem de arkada§ma nis
bet edilmi§se de ger\!ekte unutan Yu§a' Aleyhisselam'm kendisidir. Ni
tekim Allah Teala: «0 ikisinden inci ve mercan ~Ikar.» (Rahman, 22) 
buyurursa da, inci ve mercamn yalmz tuzlu sudan \!Iktlgi ibilinmek
tedir. Fakat 'Allah onu iikisine de nisbet etmi§tir. 

Bahg1 unuttuklan yerden aynlmca Hz. MU.sa, «Delikanhsma; azi
gimiZI \!Ikar, bu yolculugumuzdan andolsun· ki yorgun dii§tiik, dedi.n 
Bu bahg1 unuttu:&lan yere gelinceye kadar yorulmu§lardl. Sonra <<Bak 
sen, kayahga vardiglrnizda bahg1 unutmu§um. ~eytandan ba§kas1 
unutturmad1 onu bana. ~a'§Ilacak §ekilde o, denizi boylay1vermi§, de-
di.» Katade der ki :Abdullah ibn Mes"ud bu ayeti ( 0i ~l....ji L. J 

0llz:.!.ll 'YI 0 __,)'" ~i ) §eklinde okurmu~. HMusa; zaten istedigimlz buydu, 
dedi.>> Yani biz de bunu anyorduk, dedi ve «Hemen izlerinin iistiinden 
gerisin geri dondiiler.» Ve birbirlerinin ayak izlerini ta'kib ederek geri
sin geri dondiller. 

«Derken kullanm1zdan bir kul buldular ki; Biz ona, kat1m1zdan 
bir rahmet vermi§ ve kendi.sine nezdimizden bir ilim ogretmi§tik.>> i§
te bu, Haz1r Aleyhisselam'dlr. Rasulullah (s.a.) dan nakledilen sahih 
hadisler buna delalet etmektedir. 

Nitekim bu konuda Buhari der ki : Bize Humeydi. .. Amr iibn Di
nar'dan nakletti ki; o, bana Said ibn Ciibeyr §6yle haber verdi dedi : 
Ben Abdullah ibn Abbas'a; Nevf el-Bikali Haz1r'm arkada§I olan Mu
sa'nm israilogullannm arkada§I olan MU.sa olmad1gm1 iddia ettigini, 
soyledim. Bunun iizerine Abdullah ibn Abbas dedi ki: Allah dii§mam 
yalan soylemi§. Bana Ubeyy ibn Ka'b anlatti ki; o, Rasillullah (s.a .)I 
§6yle derken i§itrni§ : 
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Musa Aleyhisselam tsrailogwlan arasmda hutbe okudu. Kendisi
ne insanlann en bilgini kimdir? diye soruldu. 0 da; ben, dedi. Bunun 
iizerine Allah Teala onu azarlad1. <;unkii ilmi Allah'a havale etmi§ de
gildi. Allah Teala ona vahiy gondererek bildirdi ki : iki denizin birle§-
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tigi yerde Benim bir kulum vard1r. Dogrusu o, senden daha bilgindir. 
Hz. Musa; ey Rabb1m, ben ona nas1l varmm? dedi. Hak Teala buyur
du ki : Beraberine bir bahk ahrsm, onu bir sepete koyarsm, bahg1 ne
rede yitirirsen i§te o kul oradad1r. Hz. Musa bir bahk ald1, bir sepete 
koydu, sonra yola koyuldu. Onunla beraber delikanliSI Yu§a' ibn Nlin 
da gitti. Ni'hayet bir kayaya varmca, ba~lanm kayamn ustune koy
dular ve uyudular. Balik sepette sH;radi, oradan ~1k1p denize du§tu ve 
denizde yuzup gitti. Allah Teala bahgm ytizup gittigi yerdeki su akm
t1sm1 durdurdu. Oradaki sular a~1hp bahgm uzerine kemer gibi oldu. 
Musa uyamnca arkada§I kendisine bahg1 haber vermeyi unuttu. 0 gun 
ve ertesi . gece yola devam ettiler. Ertesi gun Mlisa 1arkada§ma dedi 
ki: Bizim sabah yemegimizi getir. Biz bu yolculugumuzdan ~ok yorgun 
dti§ttik. Ravi der ki: Hz. Musa Allah'm kendisine emretmi§ oldugu yeri 
ge~inceye kadar hi~ bir yorgunluk hissetmemi§ti. Delikanhs1 ona dedi ki: 
((Bak sen, kayahga vard1gim1zda bah~ unutmu§um. ~eytandan ba§kas1 
unutturmad1 onu bana. ~a§Ilacak §ekilde o, denizi boylaJlverm~.» Hz. 
Peygamber buyurdu ki : Bahk denizi boylann§, Musa ve deUkanhsl da 
hayrette kalnn§lardl. Bunun uzerine 1\Musa : Zaten istedigimiz de buy
du, dedi. Hemen izlerinin ustunden gerisin geri dondtiler.>> Hz. Pey. 
gamber buyurdu ki: izlerini dikkatle izleyerek nihayet kayan_m oldu
gu yere geldiler. Orada elbisesini uzerine ortunmii§ bir adam buldu
lar. Musa Aleyhisselam on~ selam verdi. Haz1r; senin oolgende selam 
ne arasm, dedi. Hz. Musa; ben, Musa'yrm, dedi. 0; israilogullarmm 
Musa's1 m1? dedi. Hz. IM:usa; evet, geldim ki sana ogretilen ilimden 
bana ogretesin de pe~inden gideyim. 0 dedi ki : Dogrusu sen, benim 
yapt1klanma asla dayanamazsm ey Musa. <;Unku ben, ~llruh'm bana 
ogrettigi bir · bilgi uzereyim. 0 bilgiyi sen bilmezsin. Sen de Allah'm 
bilgisinden sana ogrettigi bir bilgi uzerindesin onu da ben bilmem. 
Mlisa ( a.s.) dedi ki : <<in§aallah sen, benim sa'brettigimi goreceksin, 
sana hi~ bir i§te kar§l gelmeyecegim.» Haz1r ona dedi ki: ((0 halde ba
na uyacalksan ben sana anlatmad1kga herhangi bir §ey ha~kmda ba
na soru sormayacaksm.» Bunun iizerine ikisi birlikte kalk1p gittiler. 
Denizin kiJlsmda ytirtiyorlard1 . Bir gemiye rastladllar. Onlarla konu
§Up kendilerini gemiye bindirmelerini istediler. Onlar Haz1r'1 tamdl
lar ve hi~ bir §ey almaks1zm onu gemiye bindirdiler. ikisi birlikte gerniye 
binince; birden hire Haz1r bir keserle geminin tahtalarmdan birini sok
meye ba§ladl. Musa (a.s.) ona dedi ki : Bunlar bizi kar§Ihkslz ta§Iyan bir 
topluluk, sen de tutmu§ onlarm gemisini delmeye ~ah§Iyorsun ki ora
dakileri bogasm. Dogrusu ~a§Ilacak bir §ey yaptm. Haz1r dedi ki : ((Ben 
sana, yapt1g1m i§lere dayanamazsm, demedim mi? IMlisa Aleyhisse-
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li:l.m ona unuttugum §eyden dolayi bana ~Iki§ma, giiciimiin yetmedigi 
~eyden beni sorumlu tutma, dedi.» ibn Abbas der ki: Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurdu : Bu birincisi, Musa'dan unuttugu i~in sad1r olmu§tu. 
ibn Abbas der ki : Bir s~r~e geldi ve geminin bir kenarma kondu. De
nize gagasm1 uzatti ve su ald1. Haz1r ona dedi ki: Allah'm bilgisi kar
§Ismda benim ve senin bilgin, ancak §U ser~enin bu denizden eksilt
tigi §ey gibidir. 

Sonra gemiden ~Iktllar. Birlikte klyida yiiriiyorlardl ki HaZir'm go
zii bir ~ocuga ili§ti. <;ocuk diger ~ocuklarla birlikte oynuyordu. Haz1r, 
~ocugun ba'§mi eliyle tuttu ve ezip Oldiirdii. Musa ona dedi ki: «Cana 
kaq1hk can olmaksizm, ma'sum bir cana m1 k1ydm? Dogrusu ~ok ko~ 
tii bir §ey yaptm. 0 dedi ki : Ben sana yaptig1m i§lere dayanamazsm, 
demedim mi ?» Hz. Peygamber buyurdu ki : Bu, birincisinden da:ha agir
dl. Hz. Musa dedi ki : «Eger bundan soma sana bir §ey sorarsam, be
nimle arkada§llk etme. 0 zaman benim taraf1mdan ma'zur say1hrsm. 
Yine gittiler ve nihayet vard1klan kasaba halkmdan yiyecek istediler. 
Kasaba halk1, bu ikisini miisafir etmek istemedi. ikisi, §ehrin i~inde yi
kilmaya yiiz tutan bir duvar gordiiler.» Ravi egilmi§ .durumda dedi. 
Haz1r kalktl ve eliyle duvan diizeltti. Hz. Mtisa dedi ki: Bir kavmin ya
nma vard1k, bizi yedirmediler, miisafir de etmediler. isteseydin ondan 
bir iicret alabilirdin. 0 dedi ki : I§te bu, seninle benirn aynl~IffilZdir. 
Dayanamad1gm i§lerin i~yiiziinii sana an!atacag1m. Ve Hz. Peygam
ber bu ayeti : «I§te dayanamaq1gm §eylerin i~yiizii budur.» (82. ayet) 
ayetine kadar okudu. Ve Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdu: isterdik ki Hz. 
Musa sabredeydi de Allah, bize o ikisinin haberlerinin mahiyyetini an
Iataydl. 

Said Ibn Ciibeyr der ki : ibn Abbas bu ayeti §'Oyle de okurdu :-( 0\S"' J 

. ~~ 4:lt..., ~ JS"' ..6:. ~ ~!.\\.... ~~I) ((Onlann oniinde bir kral vard1. 
Her saglam gemiyi gasbeder alird1. )) Soma ayetin devamm1 §6yle okur

du: . ~ y oly,l 015" J I,t\5" 0lU i")WI L..l J ) ((<;ocuga gelince, o 
kafir idi. Onun anne ve babas1 ise mii'min idiler.» 

Soma Buhari, bu olayi Kuteybe kanahyla Siifyan ibn Uyeyne'den 
nakleder ve aym rivayeti aktanr. Burada aynca §U ifadeler bulunmak
tadir: Hz. Musa, beraberinde delikanlls1 Yu§a' ibn Nun olmak iizere yo
la ~1kti. Yanlarmda bahk vard1. Nihayet kayaya vard1Iar ve orada ko-

. naklad1lar. Siifyan ibn Uyeyne dedi ki : Mtisa ba§Im koydu, yattl ve 
uyudu. Siifyan ibn Uyeyne Amr'dan ba§kasmm rivayetinde ise §U ifa
delerin bulundugunu zikreder. Kayamn dibinde hayat denilen su kay-
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nag1 vard1. Onun suyundan her neye bir ~ey isabet ederse o dipdiri olur
du. 0 pmann suyundan ballga bir damla degdi. Ravi der ki: Ballk bu
nun i.izerine canlamp harekete ge~ti ve sepetten kaytp denize di.i~ti.i. 
Musa uyamnca delikanhsma dedi ki: Bizim yiyecegimizi getir. Hadi
si bu ~ekilde sonuna kadar nakleder. Sonra Si.ifyan ibn Uyeyne hadi
sin devammda der ki: Geminin kenanna bir sPr<;e kondu ve gagasm1 
denize dald1rd1. HaZir Musa'ya dedi ki : Benim bilgim de senin bilgin 
de mahl ukatm bilgisi de Allah'm ilmi ka~1smda ancak ~u serc;enin ga
gaslm dald1rarak sudan ald1g1 miktar kadar. Buhari, . bu hadisin tama
mim yukandaki §ekilde zikreder. 

Yine Buhari der ki : Bize ibrahlm ibn Musa... Said ibn Ci.ibeyr'in 
~oyle dedigini nakletti : Biz Abdullah ibn Abbas'm evinde bulunuyor
duk. 0 s1rada dedi ki : Bana sorun. Ben ey Abbas'm babas1, Allah be
ni sana kurban etsin. Kufe'de k1ssa anlatan bir adam var, adma Nevf 
deniliyor. 0; israilogullarmm Mftsa's1 ile, bu k1ssadaki Musa'nm ay
ru olmad1gmi iddia ediyor. Bunu bana Amr soyledi. Abdullah ibn Ab
bas dedi ki: Allah'm di.i§mam yalan soylemi~ . Ya'la'ya gelince; o, ba
na ~oyle dedi: ibn Abbas dedi ki: Bana Ubeyy ibn Ka'b anlattl ve 
§byle dedi : Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Musa Allah'm rasuluydu. 
Bir gun halka ogi.it verdi. Gazier ya§anp gonuller yumu§aymca ba
§lm c;evirdi, bir adamla kaq1la~tl. Adam ona dedi ki : Ey Allah'm el
c;isi, yeryuzi.inde senden daha bilgin birileri var m1? Musa; hay1r, de
di. Bilgiyi Allah'a izafe etmedigi ic;in Allah onu azarlad1. Evet denil
di. (Metin aynen boyle. <;eviren). Musa dedi ki : Ey Rabb1m, nerededir 
o? iki denizin birle.§tigi yerdedir, buyurdu. Musa dedi ki: Ey Rabb1m, 
Sen bana bir i~aret yap da ben bu i'§aretle onu tamyay1m. Amr ibn Di
nar dedi ki: Cenab-I :Allah §Oyle buyurdu: Ballgm senden aynld1g1 
yerdedir. Ya'la ise bana '§byle dedi: Allah buyurdu ki : Oli.i bir ballk al. 
Ona ruhun i.iflendigi yerdedir. Bunun i.izerine bir bahk aldi ve onu se
pete koydu. Delikanhsma dedi ki: Sana yalmzca bahgm senden aynl
dl~ yerde beni haberdar etme gbrevini yi.ikli.iyorum. (Buhari, degi§ik 
ravilerin farkll kanaatlanm i~ i~e zikrediyor.) Delikanh dedi ki :Sen 
bana fazla bir sorumluluk yi.iklemedin. i§te Allah Teala'nm ~am 
yi.icedir- ((Hani Mftsa delikanhsma demi§ti ki...» kavlinin manas1 
budur. Musa, delikanhsi Yu§a' ibn Nun'a demi§ti ki : (Bu ~said'in ri. 
vayeti degildir.) Hz. Peygamber buyurdu ki: 0, ikayanm golgesinde 
nemli bir yerde bulundugu s1rada bahk <;1rpmd1. Musa uykudayd1. De
likanliSI dedi ki: 0 uyanmcaya kadar onu uyarmayay1m. Sonra bah
gm <;Irpmd1gm1 haber vermeyi unuttu. Bal1k c;1rpma <;lrpma denize 
girdi. Allalh Teala bahg1n denizde yuzmesini kald1rd1. Oyle ki, onun 
izi ta§taki gibi oluyordu. Amr bana boyle dedi. Onun izi ta§taki gibiy-
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di diyerek, ilti parmagm1 ve onun arkasmda olanlan birbirine ge~irdi. 
<<'Musa: Bu yolculugumuzdan andolsun ki yorgun dii§tiik, dedi.>> 0; 
Allah senden yorgunlugu 1kaldirsm, dedi. Bu ifacte de Said ibn Cii
beyr'e ait degildir. Delikanllsi ona durumu haber verdi. Geri dondii
ler ve Haz1r'1 buldular. ibn Ciireyc §oyle der : Bana Osman ibn Ebu 
Siileym·an dedi ki: Denizin ortasmda ye§il bir hasmn iizerinde bulu
nuyordu. Said ibn Ciibeyr ise dedi ki : Uzerinde elbise ortiiliiydii. Elbise
sinin bir taraf1ru ayagrrun altma, bir taraf1ru da b~mm altma koy
mu§tu. Musa Aleyhisselam ona selam verdi. Bunun iizerine Haz1r, yii
ziinii a~tl ve dedi ki: Benim diinyamdan selam var m1? Sen kimsin? 
Ben; Mlisa'y1m, dedi. israilogullanrun -Musa's1 m1? dedi. 0; evet, de
di. Ne haldesin, i§in nedir? deyince; o, sana ogretilen ilimden bana 
ogretmen i~in geldim, dedi. 0; Tevrat elindedir, sana vahiy de geli
yor. Bu ikisi yetmez mi? Benim oyle bir bilgim var ki; onu senin og
renmen gerekmez. Senin de oyle bir bilgin var ki; onu benim og
renmem gerekmez. Bir kU§ gagas1yla denizden su ald1. Haz1r dedi ki: 
Allah'a andolsun ki senin ve benim bilgim, Allah'm bilgisinin yarun
da. ancak §U ku§un gagas1yla denizden ald1g1 su kadard1r. Nihayet ge
miye bindiler. Orada bu yakanm halk1m obiir yakaya ta§Iyan kii~iik 
ge~irici aJet (sandal) buldular. Onun sahibleri HaZ1r'1 tamdllar ve Al
la:h'm salih kulu, dediler. Ravi der ki : Biz Said ibn Ciibeyr'e dedik ki : 
Haz1r'1 m1? o; evet, dedi. Onlar; bu salih kulu iicretle ta§Imayiz, dedi
ler. Haz1r, gemiyi deldi ve ona bir kaz1k ~akt1. Mlisa dedi ki: Gemiyi 
i~indeki' halkm1 bogmak i~in mi deldin? Dogrusu ~a§Ilacak bir ~ey 

yaptm. Miica'hid der ki: Bu, kotii bir §ey yaptm, demektir. Haz1r de
di ki: «Ben, sana yapt1g1m i§lere dayanamazsm, demedim mi?n Bi
rincisi unutmaktan dolay1ydL Ortadaki §art idi. U~iinciisii de kasidhy
dL Mlisa dedi ki: <<Unuttugum §eyden dolayi bana ~Iki§ma, giiciimiin 
yetmedigi §eyden beni sorumlu tutma.>> Sonra bir erkek \!Ocuguna rast
ladilar. Haz1r onu oldiirdii. Ya'la der ki :Said §oyle dedi : <;ocuklarm 
oyun oynad1klanru gordtiler. Nahif, zarif bir kafir ~ocugunu ald1, son
ra onu iyice siki§tlrarak bi~aJkla (boynunu) kesti. Bunun iizerine Mu
sa cedi ki : «Cana kar§Illk olmaks1zm masum bir kimsenin camna m1 
kiydm? Dogrusu, ~ok kotii bir §ey yaptm.n ibn Abbas; ayette ge~en bu 

ma'sum bir kimseye anlamma gelen ( 4$" j) kelimesini, ma'sum biri 
anlamma gelmek i.izere ( '4.flj ) §eklinde okurmu§. T1pk1 sizin; ma'
sum bir e11kek ~ocugu, soziiniiz gibi. Nihayet gittiler ve 'bir duvar gor
diiler. Yikilmak i.izereydi. Haz1r onu diizeltti. Said ibn Ciibeyr der ki: 
Eliyle §oyle yaptl. Elini yukan dogru kaldmp diizeltti. Ya'la ise <;ier 
ki: Oyle saruyorum ki Said ibn Ciibeyr §6yle dedi: Eliyle onu s1vaz-
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layip dogrulttu. Mlisa dedi ki : «Isteseydin ondan bir ticret alabilirdin.J> 
Said dedi ki : Yiyecegimiz bir ticret alabilirdin, demektir. «Onlann ar
kalarmda her saglam gemiye zorla el koyan bir htiktimdar vardu> ibn 
.A!bbas bunu ( ~ ~ ~ I... I 0ls- .J ) §eklinde okurdu. Said' den b~kasl
mn iddiasma gore, bu hukumdann ad1 Huded ibn Biided'dir. Oldiirii
len 9ocugun ad1 da Ceysur'dur. Denizde 9all§an «her saglam gemiye 
zorla el koyan bir hukumdar vardl.» istedim ki; o htikiimdar bu ge
miye rastlarsa, saglam olmaytp eksik oldugu i9in onu almasm. 0 b.ti
ktimdann bolgesini ge~ince, onu tekrar duzelttiler ve ondan yararlan
dilar. Baz1lan da dediler ki onu bir §i§eyle tlkadllar. Mlzrakla tlka
ffil§tlr, diyenler de vard1r. «0 ~ocugun anne ve babas1 mii'min idiler.» 
0 ise kafir idi. Zulum ve kufiirle ~ocugun onlan azd1rmasmdan ve ~o
cuklarml sevmeleri nedeni.yle onlarm da ~ocugun dinine tabi olma
lanndan korktuk. istedik ki, Rablan temizlik baknnmdan daha ha
Jirh ve akrabahk lbak1mmdan daha iyi birini versin. <;unku yukarda . 
ma'sum bir cana nn k1ydm, denmi'§ti. Merhamet bak1mmdan da daha 
yakm. Ve bu yeni dogan ~ocuk, Haz1r'm oldiirmii§ oldugu ilkinden 
kendilerine daha merthametli olsun. Said'den ba§kalan, bu iki anne 
ve babaya bir k1z ~ocugu verildigini iddia etmi§lerdir. Davud ibn Ebu 
As1m ise ba'§ka lbirinden nrukleder ki; bu, yeni verilen ~ocuk erkek de
gil bir k1z ~ocugu idi. 

Abdurrezzak der ki: Bize Ma'mer ... Abdullah ibn Abbas'tan nak
leder ki; o, §Oyle demi§ : Musa Aleyhisselam israllogullanna hutbe 
okudu ve dedi ki : Allah'1 ve O'nun emrini benden daha iyi bilen hi~ 
kimse yoktur. Bunun uzerine o adamla bulU§masi emredildi. Sonra Ab
durrezzak yukardaki rivayeti biraz eksik, biraz fazla olarak aynen 
nakleder. Allah en iyisini bilendir. 

'Muhammed ibn ishak der ki : Hasan ibn Umare, iHakem ibn 
Uteype kanahyla Sa.id ibn Cubeyr'in §oyle dedigini nakletti : Ben, Ab
dullah ibn Abbas'm yanmda oturuyordum. Yamnda Ehl-i Kitab'dan 
lbir topluluk vard1. Baz1 kimseler dediler ki : Ey Abbas'm babas1, Ka'b'm 
hammrmn oglu Nufa -ki onun Ka'b'dan dogma oldugu one surillii
yordu- diyor ki: Bilgini arayan peygamber Mlisa, Mi§a'nm oglu Mu
sa'dir. Said ibn Cubeyr diyor ki: Bunun tizerine ibn Abbas §Oyle de
di : Bunu Nevf mi s6yltiyor? Said ibn Cubeyr diyor ki : Ona; evet, de
dim, ben Nevf'in bOyle dedigini i§ittim. Abdullah ibn Abbas; ey Said, 
onu kendisinden sen mi i'§ittin? dedi. Said ibn Cubeyr diyor ki : Evet, 
dedim. ibn Abbas dedi ki : Nevf yalan soyledi. Sonra §Oyle devam et
ti: Bana Ubeyy ibn Ka'b Rasulullah (s.a.) dan nakletti ki; israilogul
lanmn peygamberi olan Musa, Rabbma niyazda bulunup dedi ki: Ey 
Rabb1m, eger kullarmdan benden daha bilgin birisi varsa; onu bana 
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gO.ster. Allah Teala buyurdu ki : Evet, kullanm arasmda senden daha 
bilgin birisi vard1r. Sonra onun bulundugu yeri kendisine anlatarak 
onunla bulu§masl i~in Musa'ya izin verdi. MU.Sa, 'beraberinde delikan
hsl olmak uzere yola ~1kb. Yanlarmda da bir bahk vard1. Ona denil
mi§ti ki: Bu bahk nerede dirilirse senin arad1~n arkad~m oradadlr, 
ihtiyacm1 elde etmi§ olursun. MU.Sa, arkada§I ve onun ta§1d1g1 bahkla 
birlikte yola ~1ktllar. Yurudtiler ve nihayet yoruldular. 0 kayaya ve 
o suya vardllar. 0 su, hayat suyuydu. Ondan· bir damla i~en ebedi 
olurdu. Olu bir §eye degerse de mutlaka canlamrdl. Konaklachklan 
yerde bahga o sudan degdi ve bahk canland1. 0 , bir delikten kayip 
denizi boylad1. Sonra kalk1p yola koyuldular. DOnti§ yerini ge~ince 

<<MU.sa, delikanhsma dedi ki : Aziginnzi ~1kar. Bu yolculugumuzdan, 
andolsun ki yorgun dti§ttik. nelikanh hatirlayip dedi ki : Bak sen, ka
yahga vard1grm1zda bahg1 unutmu§tum. ~eytandan ba§kas1 onu bana 
unutturmadi. ~a§llacak §ekilde o, denizi boylay1vermi§.» ibn Abbas 
der ki: MU.Sa kayaya tekrar dondu ve oraya vard1klannda, elbisesine 
biirtinmti§ bir adam buldular. MU.Sa ona selam verdi. 0 bilgin sela
mml ald1, sonra dedi ki: Senin halkmm arasmda i§in var, buraya ni
~in gel din? MU.Sa ona dedi ki : Senin ogrendigin dogru bilgiden bana 
da ogretmen i~in geldim. Bunun iizerine o bilgin ki§i dedi ki : Dogru
su benim yaptlklanma sen asla dayanamazsm. 0, gayb1 bilen bir ki
§iydi. Bu konu kendisine ogretilmi§ti. MU.Sa; evet dayamnm, dedi. 0; 
~avrayamayacagm bir bilgiye nas1l dayamrsm? dedi. Sen, adaletin sa
dece di§ ytizunu bL. irsin. Sana bilinmezliklerin bilgisi verilmedi ki, 
benim bildiklerimi bilip gayb1 kavrayasm. 0 da; in§aallah sabrettigi
mi goreceksin, sana hi~ bir i§te kar§I gelmeyecegim, dedi. Bana ters 
dti§en bir i§ini garsem de sana kaq1 gelmeyecegim, dedi. Bunun iize
rine adam : Bana uyacaksan, ben sana anlatmad1k~a herhangi bir §ey 
hakkmda soru sormayacaksm, dedi. Denizin kiyismda yiirtimeye ba§
ladilar. Kendilerini ta§Iyacak bir ki§iyi aramak uzere oraya buraya 
bak1myorlard1. Nihayet saglam, yeni bir gemiye rastladllar. Gemi sa
hiblerinden kendilerini :goturmesini isteyince; onlar da, yanlarma al
dllar. Gemi durup i~indekilerle birlikte denize a~1lmca; delecek bir 
alet ald1, sonra geminin bir tarafma vanp delgiyi koyup gemiyi de
linceye kadar iizerine ~ekigle vurdu. Sonra bir tahtayi ahp ters ytiz 
~evirdi, sonra uzerine oturup onu oraya yamamaya ba§lad1. MU.Sa, 
feci bir durumla kar§lla§tlgml gorerek dedi ki : Gemiyi i~indekileri 

bogmak i~in mi deldin? Dogrusu §a§Ilacak bir §ey yaptm. 0; ben sa
na yapt1~m i§lere dayanamazsm demedim mi? dedi. 0; unuttngum 
§eyden dolaYl bana ~Iki§ma, giiciimun yetmedigi §eyden dolayi beni 
sorumlu tutma, dedi. Sonra gemiden ~1k1p yurtidtiler ve bir kasaba-
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ya vard1lar. Arkalannda gocuklann oynad1gm1 g6rdiiler. Bu gocukla
nn arasmda digerlerinden gok daha zay1f, gok daha parlak ve gok da
ha giizel bir gocuk duruyordu. Adam onun elinden tuttu ve bir ,ta§ 
ahp ba§llll ezinceye kadar \!Ocugun ba§Ina "urup onu oldiirdji. ~· ·.ibn 
Abbas der ki: Musa, gok daha feci ve dayamlmaz bir durumla kar§I
l~tl. <;iinkii kiigiik bir gocugu giinahs1z yere oldiiriiyordu. Dayanama
YIP dedi ki : Cana kar§Ihk olmaks1zm ma'sum bir kimseye mi k1ydm? 
Dogrusu gok kotii bir §ey yaptm. 0 : Ben, sana yapt1g1m i§lere daya
namazsm demedim mi? dedi. MU.Sa: Eger bundan sonra sana bir §ey so
rarsam benimle arkada§hk etme. 0 zaman benim taraf1mdan ma'zur sa
yihrsm, dedi. Yine gittiler ve nihayet vardtklan kasaba halkmdan yi
yecek istediler. Kasaba halk1 'bu ikisini miisafir etmek istemedi. ikisi 
§ehrin i~inde ytktlmaya yiiz tutan bir duvar gordiiler, o bunu dogrul
tuverdi. MU.Sa : Dileseydin buna kar§tllk bir iicret alabilirdin, dedi. 
Yani biz onlardan yiyecek istedik, yedirmediler, miisafirleri olmak is
tedik, miisafir etmediler. 'Sonra sen, tutmU§ iistiine dii§meyen i§i ya
piyorsun. isteseydin, yaptlgm bu i§ten sana bir iicret verirlerdi. Bu
nun iizerine adam dedi ki : l§te bu, benimle senin aynll§IIDizdtr. Da
yanamadigm i§lerin igyiiziinii sana anlatacagtm. Gemi; denizde gah
§an yok.sullara aitti. Onu kusurlu k1lmak istedim. Zira arkalannda · 
her saglam gemiye zorla el koyan bir hiikiimdar vard1. Ubeyy ibn 

Ka'b'm ktraetinde ( ~ ~ j)' ) ktsmt (~ ~~..,.:. ~ JS') §eklin

de idi. Ben, bu gemiyi deldim ki nok.sam bulunsun da, hiikiimdar boyle 
c;iiriik bir gemiyi goriince teslim almasm. Oglana gelince; onun ana ve 
babas1 inanmi§ kimselerdi. <;ocugun onlan azdmp kiifre siiriiklemesin
den korkmu§tuk. Rablanmn kendilerine o gocuktan daha temiz ve da
ha merhametli bir yavruyu vermesini istedik. Duvar ise; o §ehirdeki 
iki yetim erkek ·gocuga aitti. Altmda da onlara ait bir define vard1. Ba
balan iyi 1bir kimseydi. Rabb1m, onlarm ergenlik \!agma ula§masmi ve 
Rabbmdan bir rahmet olarak definelerini c;tkarmalanm istedi. Ben, 
bunlan kendiligimden yapmadtm. l§te dayanamad1gm i§lerin igyiizleri 
bunlardlr. ibn Abbas diyordu ki: Bu define, sadece bilgi idi. 

Avfi Ibn Abbfls'tan naklen der ki: Hz. MU.Sa M1s1r'dan c;1k1p da .is
railogullan kendi yurtlannda rahat bir diyara yerle§ince Allah, Hz. Mu
sa'ya Allah'm giinlerini onlara hatlrlatmasml emir buyurdu. Hz. Musa 
onlara ogiit vererek, Allah'm kendilerine lutfettigi haytr ve nimeti ha
tirlattl. Firavun hanedamndan kurtulu§lanm, dii§mimlarmm helak 
olu§unu ve yeryiiziiniin halifeleri ol~lanm kendilerine bildirdi. Ve de
di ki: Allah, sizin peygamberinizle konu§ma nimetini Iutfetti ve beni 
kendisi ic;in sec;ti. Bana kendi katmdan bir sevgi indirdi ve Allah size 
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istediginiz her §eyi lutfetti. Sizin peygamberiniz, yeryi.izi.i halkmm en 
degerlisidlr. Ve siz Tevrat'1 okumaktasm1z. Allah, size lutfetmedigi hi~ 
bir nimet b1rakmad1 ve her tiirli.i nimetleri onlara anlath. israilogulla
nndan bir adam kalk1p dedi ki : Ey Allah'm nebisi; dedlklerin yerinde. 
Ve soylediklerini biliyoruz. Ancak yeryi.izi.inde senden daha bilgin bir 
kimse var m1? 0; hapr, dedi. Bunun i.izerine Allah MU.sa Aleyhisselam'a 
Cebrail'i gonderdi. Cebrail dedi ki : Allah Teala buyuruyor ki : Benim 
bilgimi nereye verecegimi sen bilir misin? Evet, denizin birle§tigi yerde 
sen den ~ok daha bilgin birisi var. ibn Abbas dedi ki : i§te bu, Haz1r'
d1r. Bunun i.izerine Musa Rabbmdan o ki§iyi kendlsine gostermesini ni
yaz etti. Allah Teala da, Musa'ya : Denize git, denizin birle§tigi yerde 
bir bahk goreceksin. Onu al -ve delikanlma ver. Sonra denizin k1ylS1ru 
tut. Ballg1 unutursan ve kaybedersen, i§te arad1gm o sad1k kulu orada 
bulursun. Allah Nebisi MU.sa Aleyhisselam'm seferi uzay1p yorgun dii
§iince, delikanllsma ballg1 sordu. Gene; c;ocuk olan delikan1Is1 dedi ki : 
Bak sen, kayallga vard1g1ffilzda ballg1 unutmu§um. §eytandan ba§kasl 
unutturmad1 onu bana. §a§Ilacak §ekilde o, denizi boylay1vermi§. Deli
kanll dedi ki: Ballg1 denize koyulup yol almaya ba§ladlgl zaman gor
di.im. MU.sa Aleyhisselam buna §a§tL Doni.ip kayanm oldugu yere gel
di ve ballgi buldu. Balik denizde yi.iziiyordu, MU.sa da onu ta'kib edi
yordu. Musa, asas1yla ballgm pe§ini ta'kib etmek i~in denizi ac;tyordu 
ve balik denizden neye dokunursa o §ey kaya haline doni.i§i.iyordu. Al
lah nebisi de buna hayret ediyordu. Balik nihayet onu denizdeki ada
lardan bir adaya goti.irdi.i. Orada HaZir'a rastlad1. Ona selam verdi. Ha
Zir, vealeykesselam dedi. Burada selam ne arasm? Sen kimsin? de
di. o, ben Mllsa'y1m, dedi. Haz1r; israilogullarmm arkada§I olan rn1? 
dedi. 0; evet deyince, ho§ geldin, ama ni9in geldin? dedi. Musa da: Sa
na ogretilen ilimden bana ogretmen ic;in, dedi. 0 da : Dogrusu sen, be
nim yaptiklanma asla dayanamazsm, dedi. Buna gi.ic; yetiremeyecegi
ni bildirdi. MU.sa Aleyhisselam da : in§aallah sabrettigimi goreceksin, 
hie; bir i§te sana kar§I gelmeyecegim, dedi. 0; oyle ise gel benimle, de
di. Sonra; sana a9Iklamad1kc;a yapt1g1m hi9 bir §eyden bana soru sor
mayacaksm, dedi. i§te Allah Teala'mn «0 halde bana uyacaksm, ben 
sana anlatmad1k9a herhangi bir §ey hakkmda soru sormayacaksm» 
kavlinin manasi •budur. 

Zi.ihri der ki : Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbe Ibn Mes'ud, Ab
dullah ibn Abbas'tan nakletti ki, o ve Hi.irr ibn Kays, Musa'nm arka
da§I konusunda tartl§ffil§lar. ibn Abbas, onun Haz1r oldugunu soyle
mi§. Bu s1rada Ubeyy ibn K~'b rastlami§. ibn Abbas onu c;agmp demi§ 
ki : Hz. Musa'mn bulu§mak i9in izin istedigi arkada§I konusunda ben 
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ve §U arkada§Im tarti§tlk. Sen, Rasulullah (s.a.) dan onun durumuy
la ilgili bir §ey i§ittin mi? 0, demi§ ki : Ben Rasillullah (s.a.) m '§Ciyle 
dedigini duydum : Musa Aleyhisselam israilogullanndan bir topluluk 
arasmda iken bir adam geldi ve dedi ki : Senden daha bilgin bir ada
mm yerini biliyor musun? 0; hay1r, dedi. Allah Teala Musa'ya vahyet
ti ki : Evet; o kulumuz Haz1r'd1r. Mllsa onunla bulu§mak i~in ~are ara
di. Allah Teala, bahg1 onun i\!in bir i§aret k1ld1. Ve ona denildi ki: Ba
hgl kaybettigin zaman geri don. Sen onunla bulu§acaksm. Mllsa de
nizdP- 'ballgm izini siiriiyordu. Mllsa'mn delikanliSl ona demi§ti ki : 
Bak sen, kayahga vardlgrm1zda bahg1 unutmll§um. ~eytandan ba§
kasl unutturmadl onu bana. §a§Ilacak §ekilde o, denizi boylayivermi§. 
Bunun uzerine Mllsa deini§ ki: Zaten istedigimiz buydu, hemen izle
rinin iistiinden gerisin geri dondiiler. Ve kulumuz Haz1r'1 gordiiler. 
Onlann durumu, Allah'm kitabmda anlatt1g1 §ekildedir. 

____ __. i Z A HI ------

iki denizin birle§tigi yer ki, zahir olan bir bogaz olmas1d1r. Nite
kim Ka'b el-Kurazi'den Tanca, yani Sebte bogaz1 oldugu rivayet edil
mi§tir. Uheyy'den de Afrikiyye oldugu menkuldiir. Lakin Miicahid ve 
Katade'den iran Denizi ile Bizans denizinin birle§tigi yer, diye rivayet 
olunmu§tUr. Bu surette murad bir bogaz degil bir berzah olmak ik
tiza eder. Qiinkii iran denizi Basra korfezi, Bizans denizi de Akdeniz 
olduguna gore, Basra korfezi ile Akdenizi birle§tirir bir bogaz yoktur. 
Binaenaleyh bu olsa olsa iran denizinin mensub oldugu Hind Okya
nusu ile Akdeniz arasmda Siivey§ kanahmn a~Ild1g1 bir berzah olsa 
gerektir. Sahre'den zahir olan da Kudiis'teki ma'ruf Sahretullah ol
mak ~ok muhtemeldir. ibn Atiyye demi§tir 'ki : «0, -Jran denizi- bir 
koldur ki Azerbaycan'm arkasmdan ba§layan iran topragmda kuzey
den giineyedir.» ~u halde bu kavle gore iki denizin birle§tigi yer, iki 
denizin ~am sahrasmdan sonra gelen yCinden birl~mesine esas alan 
yerdir. Miifessirin burada «iki deniz» kelimesini bahr'in tesniyesi ol
mak iizere iki deniz manasma telakki etmi§, has isim olmasm1 na
zar-1 i'tibara almaml§ goriiniiyorlar. Halbuki Mu'cem el-Biildan'da 
mezkur oldugu ve~hile Bahreyn, Hind Okyanusu sahilinde Basra ile 
Umman arasmda .miiteaddid beldeyi muhtevi bir k1t'anm has ismi ol
dugu da ma'lum bulundugundan bu mana miilahaza edilecek olursa; 
iki denizin birle§tigi yer, Bahreyn k1t'asmm toplu yeri veya mekarn 
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demek olur. Has isim amm isimden daha zahir olmak i'tibanyla bu 
mana, hem a\!Ik hem de Sebte bogazmdan daha yakmd1r. Daha evvel 
Medyen'e gitmi§ olan Musa'mn sonra Bahreyn'e bir seyahatl da uzak 
g6riilemez. Ancak miifessirler, buna taarruz etmemi§ olduklarmdan 
naklen te;yid edici giicii bulunam1yor. Nitekim istanbul bogaz1 hak
kmdaki '§ayiada da bOyledir. Mufessirlerin bu manayi kale almama
lannm sebebi, - Allah bilir ya- bundan sonraki ayette tesniye zami
ri ile ( Y ,$. ) buyrulmu§ olmas1d1r. Zira has isim olsa idi zamir 
miifred olacak~, maamafih bu tesniye zamirini Musa ile arkada§ma 
gonderenler de olmu§tur. Bir de bazilan buradaki Bahreyn'in biri ac1 
biri tatli, yani bir nehir olduguna · kail oldugu gibi, diger baZilan da 
Azerbaycan tarafmdaki «Kiirr ve Ressn nehirleri oldugunu soylemi§
lerdir. Nihayet Mecma'iil-Bahreyn, iki ilim denizi demek olan Musa 
ve Hizir'm ic;tima ettikleri mahal demektir, diyenler olmu§tur. Ke§-

. §af bunun hakkmda; bid'at tefsirlerinden, demi§. Ebu Hayyan : Bu, 
Batmiyye tefsirfne benziyor, demi:§. Daha bir c;oklanyla be:raber Sofiy
yeden olan Nisaburi tefsirinde dahi redd ve cerh olunmu§tur. Maa
mafih §Unu itirM etmek lazim gelir ki; bu mana, lafzan m:ak olmak
la •beraber mealen sabittir. <;iinkii yukanda naklolunan ihtilMlar kar
§Ismda Mecma'iil-Bahreyn ifadesinden anla§Ilabilen kat'i ifade, Mu
sa ile H1z1r'm bulu§acaklan bir mahal olmasmdan ibaret kahyor. ( ... ) 

Miifessirlerin ifadelerinden buradaki kayanm deniz kenarmda 
mec;hul bir kaya oldugu anla§Ihyor. Qiinkii ballgm denize gittigi zikr
olunmasmdan bu kayamn da deniz kenarmda olmas1 iktiza eder gi
bidir. Fakat biz bunun Kudiis'teki ma'ruf kaya olduguna hiikmetmek 
isttyoruz. Zira «es-Sahren den zahir ve miitebadir olan budur. Ballgm 
denizdeki yolunu tutup bir delige girmi§ olmas1 da, orada bir su de
ligine SI\!rami§ olmas1yla izah olunabilir. Filvaki' bu kayanm yanmda 
Musa ile H1z1r bulU§tugundan sonra ileride «Gittiler ve nihayet gemi
ye bindilern buyrulacag1 vec;hile gemiye bininceye kadar hayli gitmi§ 
olduklarma nazaran buradan denize kadar epey bir mesafe bulundu
gu da anla§Ilmaz degildir. Ve Allah biliyor ya bu suretle bu vak'ada 
kayamn kudsalla§tmlmasmm men§e'i de sakhd1r. ( ... ) 

ccBinaenaleyh izlerini ta'kib ederek geri dondiiler. Derken kulla
nmizdan bir kul buldular ki Biz ona katlmizdan bir rahmet vermi§
tik.n Yani vahiy ve niibiivvet nimeti ile nimetlendirmi§ ve Iediinnii
miizden ona bir ilim ogretmi§tik. Baz1lan bu zatm kim oldugu hak
kmda ihtilaf etmi§lerse de ekseri miifessirin Hizir oldugunu nakil ve 
beyan eylemi§lerdir. SOfiyye; muhaddislerce tashih edilemeyen baz1 
haberlerle HIZir'm hie; vefa.t etmedigine ve bazan goriildiigiine kaildir-

Tefsir, C, X. F. 3'16 
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ler. Onun i\!in buradaki «rahmeti>> uzunca bir hayat ile tefsir edenler 
olmu§tur. Muhyiddin ibn el-Arabi hazretlerinin Ftituhat el-Mekiyye'sin
de H1z1r'm hayatma dair birtakim bahisler ve hikayeler gortilur. Ibn 
Salah ve Nevevi gibi baz1 degerli zevat, H1z1r'm hayati hakkmda §eyh
lerin icma'm1 nakletmi§ler, fakat ta'kib olunmU§lardlr. Buna muka
bil bir\!ok ulema da baz1 hadislerle «Senden once de hi\! bir be§eri 
olfunstiz kllmad1k.>> (Enbiya, 34) ayetiyle akli ve nakli baZl deliller 
getirerek vefat etmi§ olduguna kaildirler. Ebu Hayyan bunun Cum
hur kavli oldugunu kaydetrni§, filhakika Cumhur-u Mufessirin bir\!ok 
yerlerde oldugu gibi buradaki rahmeti dahi vahiy ve ntibtivvet ile tef
sir etrni§lerdir. 

ibn Kayyim el-Cevzi; HlZlr Aleyhisselamm hayatl hakkmda zikro
lunan hadislerin hepsi yaland1r, hayat1 hakkmda sahib bir hadis 1bile 
yoktur, derni§. Allisi de bu babdaki kavilleri ve istidlalleri uzun uza
dlya tedkik ve muhakemeden sonra demi§tir ki: Her ttirlii hesabdan 

· sonra peygamberden varid olan sahih haberler ve aklm gti~lu oncu'l-' 
leri, vefat etti diyenlerin kavline tamami ile musaid ve davalanm ta
marm ile destekleyicidir. Ve bu haberlerin zahirlerinden donmek i~!n 
gerek~e de yoktur. Olsa olsa baz1 salih ki§ilerden -ki s1hhatm1 Allah 
bilir- mervi olan hikayelerin dl§ gortin~lerine baklp Muhyiddin el
Arabi gibi vucuduna kail olan baz1 SOfi efendilere hiisn-u zann mese
lesi kahr ki bu da bir delil te§kil etmez. Eger mucerred soyleyenin de
gerinin btiytikltigtinden ve onun hakkmda htisn-ii zanndan dolayt o 
gibi sozlere itibar edip de kabul edersen, k1yamete kadar HIZir'm ber
hayat olduguna inanabilirsin. Eger Hz. Ali'nin «soyleyene bakma, soy
ledigine bakll dedigi gibi sayleyenin degerinin btiyuklugune baglan
mayip da sozti, delilin viicud ve ademine gore kabul veya reddedecek 
isen, iki tarafm delilini derinligine bilip aleyhlerindekilere vukuftan 
sonra kalbine danl§. Verecegi fetva ile arne! et. Sakm bir tak1mlarmm 
yapt1~ gibi bir huslista SOfiyyeye muhalefet edeni hemen sap1kllkla 
itham etmeye kalkl§ma. Zira '§er'an veya aklen bir delilin reddettigi 
bir da va, Sofiyyece de kabul edilmez. 

!Biz de §UnU soylemek isteriz ki: Mes'ele zahiri hayat nokta-i na
zarmdan mtilahaza edilirse reddeden ulemanm kavli, zahir oldugun
da §tiphe yoktur. «Ondan once peygamberler gelip g~mi§tirll kavli, 
bu babda kati delildir. Fakat remz, §iarlan olan SOfiyyenin kelamla
nm da zahiri uzere munaka§a etmemek icab eder. Bahusus Musa ve 
HlZlT klssasi bir zahir ve batm kiSsasi olduguna gore; 0 batm HIZlr 
mes'elesinin mevzuunu te§kil eder. Sofiyyenin kelammdan buna delil 
de · yok degildir. §eyh Sadruddin ishak el-Konevi, Tabs1re el-Mubtedi 
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ve Tezkiret el-Miintehi nammdaki eserinde; H1z1r Aleyhisselamm vu
cudunun ·alem-i misalde oldugunu nakletmi§, Abdlirrezzak Ka§i; HlZir, 
basttan, ilyas kabzdan ibaret, demi§, baz1lan da h1zriyyetin ·H1z1r Aley
hissela.mtn kademi uzere baz1 salihlerin erdigi bir rutbe oldugunu soy
lem~tir. Ki bu U!t sozu, mes'elenin anahtan olmak uzere kabul ede
biliriz. 

Ledlinn, mde gibi bir zarftlr. Lisarum1zda nezdimizden veya tara
flmlzdan demek gibidir. Ve gorilluyor ki ( ~..U ) ilmin degil, ta'limin 
kayd1d1r. Maamatih ta'limin leduniyyeti, ilmin de lediiniyyetini ge
rekli kllmaz degildir. ~uphe yok ki butiin Enbiyarun ilmi, Allah tara
fmdan vahiy ve ta'lim olmak itibanyla ledfumidir. Fakat burada §a
yan-1 dikkattir ki; «ve ona kat1m1zdan bir ilim ogretmi§tik.» kaydlyla 
HlZir'a ta'lim edilmi§ olan ilim, Mft.s!'nmkinden bamba§ka bir ilim, 

. yani ledunni ilimlerden bir ozel bilgi oldugu anlatllmi§tir ki ayetteki 
klSSalar karinesiyle mufessirler, bunu bilinmezlikler ilmi ve gizli ilim
lerin esran, diye tefsir etmi§lerdir. Bir ba§ka deyimle demi§lerdir ki: 
Mft.sa'nm ilmi ma'rife-i ahkam ve zahir ile ifta, H1z1r'm ise i§lerin i!t 
kiSmina ait ma'ri'fet idi. Sahih-i Buhari'de mervidir ki H1z1r: Ya Mll
sa, demi:§, ben Allah'm ilminden bana ta'lim ettigi bir Him uzereyim 
ki sen onu bilmezsin, sen de Allah'm ilminden sana ta'lim ettigi bir 
ilim uzeresin ki ben onu bilmem. Bu sllretle «ledunni ilim» ta'biri bu 
ozel ilimde daha ozel bir anlam ile IStllah olmu§tur ki buna hakikat 
ilmi ve batm ilm~ dahi denilmi§ ve SO!iyye, bu kiSSaya bir hUccet ola
rak tutunm~tur. Has1h ledunni ilim, ·fikri cehd ile istihsal olunmay1p 
taraf-1 Hakk'tan s1rf ihsan olan bir kudsi kuvvetin tecellisidir. Eser
den muessire, vicdandan vucllda dogru giden bir ilim degil, muessir
den esere, vucuddan vicdan'a gelen evveli bir ilimdir. Nefsin vak1a ge
!ti§i degtl, vaknn nefiste teayyiiniidur. Dogrudan dogru bir ke§iftir. Fa
kat lediinni ta'biri bunun bilh'assa esrar-1 Hakk'a aid olanmda daha 
ziyade istllah olmu§tur. Lisamm1zda da bir i§in lediinniyat1 demek 
ic;indeki anla§Ilmaz huslislar ve esrar manasmda bilinmektedir. Bu
nunla beraber ledunn bilgisini arama ve c;abalama ile elde etmenin 
mumkun olamayacagr anlatilmaktadlr. (Elmahh, Hak Dini iKur'an 
Dili, IV, 3257-3262) 

Buras1 bu surede gec;mekte olan ii<;iincu klSsamn ba§langicldlr ki, 
Hz. MU.Sa (a.s.) mn ilim ogrenmek ic;in H1z1r (a.s.) a gitmesi anlatil
maktadir. Bu, her ne kadar mlistakil bir kiSSa ise de daha once ge
c;en uc; kiSSamn gayesine yard1m etmektedir. Bu kiSSa, mal ve taraf
tarlanmn c;ok oldugunu ileri surerek fakir musllimanlara kar§l bo
burlenen Mekke m~riklerini redde §Oylece destek olmaktad1r : Hz. 
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MUsS. (a.s.) ilim ve ameli gok, makam1 ytice, btittin ovting unsurlan
m §ahsmda toplami§ olmasma ragmen, ilim igin Haz1r (a.s.) a gidiyor 
\.te ona tevazu' g6steriyor. Bu olay tevazuun kibirli olmaktan daha ha
yirll olduguna delftlet etmektedir. Bu k1ssanm :Ashab-1 Kehf k1ssas1 
hakkmdaki faydasma gelince; Yah(ldiler, Mekke mti§riklerine: Eger 
Muhammed bu k1ssay1 anlahrsa peygamberdir, _anlatmazsa degildir, 
demi§lerdi. Boyle bir baglant1 kurma ise dogru degildi. <;tinkti bir in
samn peygamber olmas1, btittin hikaye ve olaylan bilmesini gerektir
mez. Nitekim Musa (a.s.) run gergek bir peygamber olmas1, Allah (c.c.) 
m ona HIZir (a.s.) a gidip ilim ogrenmesini emretmesine mani olma
mi§tlr. Binaenaleyh, her ne kadar bu hikaye mtistakil bir hikaye ise 
de, daha once gegmi§ olan iki k1ssamn amacma hizmet etmektedit. 

ikinci Mes'ele : AJ.imlerin goguna gore bu ayette adl gegen Musa; 
Tevrat ve apag1k mucizeler sahibi olan Musa ibn imran'd1r. Said ibn 
Ctibeyr'den nakledildigine gore; o, ibn Abbas (r.a.) a Ka'b'm ogullugu 
Nevf'in bu H1Z1r'm Hz. MU.Sa (a.s.) run arkada§I degil, Musa ibn Misa 
ibn Yusuf ibn Ya'kub'un arkada§I oldugu, bu Musa'nm Hz. MU.Sa 
(a.s.) dan once peygamber olarak ya§ad1gm1 iddia ettigini soylemi§. 
ibn Abbas (r.a.) buna: Allah'm dti§maru yalan soylemi§, diye kar§Ihk 
vermi§ ve §Oyle devam etmi§ : iyi bil ki, Yusuf (a.s.) un E:fraim ve 
Mi§a adh iki oglu vard1. E:fraim'in Nlln, onun da YU.§a' adli birer ogul~ 
Ian oldu. i§te bu Yu§a', Hz. MU.Sa'run arkada§I ve veliahd1 idi. Mi§a'run 
ogluna gelince; bir rivayete gore Hz. Musa ibn imran (a.s.) dan once 
ona da peygamberlik gelmi§ti. Tevrat'a inananlar bu ilim ogrenmek 
isteyenin bu zat olduguna inanmaktadirlar. Gemiyi pargalayan, go
cugu oldtiren, duvan dtizelten H1z1r'm yamnda bulunan Musa, bu Mu
sa ibn Mi§a'dir. Yahudilerin cumhurunun gorti§ti budur. Kaffal, bi
zim gor~timtiztin dogru oldugunu §oyle isbat eder : Allah Teala Kur' 
an'da ne zaman Musa ismini anmi§sa, oiiunla Tevrat'I getiren MU.Sa'
Yl (a.s.) murad etmi§tir. Burada da bu ismi bOyle bir kay1dlarna yap
madan zikrettigine gore, burada gegen MU.Sa'dan Hz. MU.Sa (a.s.) YI an
lamak icab eder. Eger buradaki MU.Sa bir ba§kasi olsayd1, burada §tip
heyi gia.erecek, farkllllgi belirleyecek bir kayidlama ile ·zikredilmesi ge
rekirdi. Nitekim Ebu Hanife bilinen, muayyen bir kimsedir. 'Bir insan 
«Ebu Hanife» der de bir ba§kasmi murad ederse, mesela «'Ebu Hanife 
ed-Dineveri» gibi bir kayid koymas1 gerekir. Burada zikredilen Mu
sa'nm, Tevrat sahibi Musa (a.s.) olmad1gmi ileri stirenler ise §oyle 
delil getirmektedirler: Boyle Musa (a.s.) gibi Tevrat sahibi, arada bir 
vas1ta bulunmadan Allah Teala ile konu§an, birgok btiytik peygambe
re nasib olmayan onemli mucizelerle dti§maiilanru yenen bir kimseyi 
Allah (c.c.) m bir ilim ogrenmek i~in gondermesi akla yatmaz bir ha-

Kt 

di 
n 
di 
m 

N 
di 
dl 

n: 
ci 
la 
ec 

al 
kl 
Zl 

tE 
ri 
di 

bl 
bl 
dt 
la 
bl 
M 
t\ 
tt 
re 
di 
Yi 
dl 
Zl 

gi 



Kehf, 60-65) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 5037 

disedir. Bunlara da §6yle cevab verilmektedir : Bir9ok ilimlerde 90k 
ileri seviyede olan bir kimsenin baz1 §eylen bilmemesi, bu konuda ken
disinden daha a§ag1 mertebede bir ba§kasmm ogretmesine muhta9 ol
masi normal bir hadisedir. 

U9iincu Mes'ele: MU.sa (a.s.) run genci konusunda farkh gorti'§ler 
ileri siiriilmti§tur : 

1)' ilimlerin ~ogu bunun YO.§a' :i:bn Nful oldugu gorii§tindedir. 
Nitekim Kaffal, Siifyan ibn Uyeyne kanahyla ... Ubeyy ibn Ka'b (r.a.) 
dan Hz. Peygamber (s.a.) in: Onun .genci Yu§a' :i:bn Nun'dur, buyur
dugunu rivayet etmektedir. 

2) Buradaki gen~, Yll§a'nm karde'§idir. Bu zat bu yolculukta Hz. 
MU.sa ( a.s.) ile beraberdi. 

3) Bu gen9 onun kolesidir. Kaffal der ki: Dil bu §ekilde kulla
nl'§a musaittir. Aynca Peygamber (s.a.) de: Sizden biriniz; kolem ve 
cariyem demesin, ge~cim ve gen~ k1z1m desin, buyunnu§tur. Bu da on
lann kolelerine <<gencim», cariyelerine de «klZlffi» dediklerine delalet 
eder. 

DOrduncii Mes'ele: Rivayet edildigine g6re Musa (a.s.) levhalan 
ahp da Allah Teala ile konll§unca : <<Benden daha iistiin, daha bilgili 
kim var?» diye sonnu§. Bunun U.zerine kendisine, adalarda oturan 1!1-
Zlr adlnda bir Allah kulunun bulundugu soylenmi§. Bir ba§ka rivaye
te gore de MU.sa (a.s.) ya o geni§ ilim verilince, kendisi gibi ba§ka bi
rinin bulunmadi~ru dti§tinmeye ba§lann§. Bu esnada deniz kenann
da bulunan Musa (a.s.) ya Cebrail (a.s.) gelerek, ya Musa demi§, §U 
havada u9an ku§a bak, denize dahyor, gagas1yla su ahp yiikseliyor. 
I§te senin ilmin, kU'§un gagasmda bulunan o sudan daha azdir. Fakat 
usulctiler bu hadisin zayif oldugunu soylemektedirler. <;iinku peygam
berlerin; Allah Teala'run ma'lumatlrun sonsuz oldugunu, insanlann 
bilgilerinin ise sm1rh olmas1 gerektigini, her ilim mertebesinin ustun
de yine ba§ka bir mertebe bulundugunu bilmeleri gerekir. Nitekim Al
lah Teala: ccHer ilim sahibinin iistiinde bir bilen vard1r.» (YU.suf, 76) 
buyurmu§tUr. Bunlar bilindigine gore ak1l sahibi bir kimsenin, hele 
MU.sa (a.s.) gibi geni§ bilgi sahibi olan, kendini begenmek vs. gibi ko
tii ahl'aktan uzak olan bir kimsenin ccBenden daha bilgin bir kimse yok
tur>> demesi kadar imkans1z bir §ey olabilir mi? Bir ba§ka rivayete gO
re Musa (a.s.) Allah Teala'ya sonnu§: Ya Rabb1m, kullarmdan kimi 
daha ~ok seversin? Allah Teala da: Beni amp hi9 bir zaman unutma
yaru, diye cevab vermi§. Hz. MU.sa (a.s.), peki en adaletli kulun kim
dir? diye sormu§, Allah Teala'nm cevab1 : Hak ile htikmedip kendi ar
zusuna uymayandir, olmu§. Bundan sonra : Kullannm en bilgilisi han
gisidir? diye sorunca Cenab-1 Allah: Belki giizellige ula§tlran kotii-
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liikten koruyan bir soz bulurum iimidiyle kendi ilinine ilaveten insan
lann ilmi ~inden ko§an kimsedir, buyurmu§tur. Musa (a.s.) : Rab
bim, eger benden daha bilgili bir kulun varsa onu bana i§aret buyur, 
diye niyazda bulununca, Cenab-1 Allah: H1Z1r, senden daha bilgilidir, 
buyurmu§. Musa (a.s.) : Onu nerede bulurum? diye sormu§ Allah Te
ala : Sahildeki ta§m yamnda, diye cevab vermi§. Hz. Musa : Onu na
sll tamyabilirim ya Rabbi? sorusuna: Yanmda bir kabda bir bahk 
ahrsm. Onu kaybettigin yerde iHiz1r'1 bulursun, cevab1m alm1§tl. Mu
sa (a.s.) gencine: Bah~ kaybettigin zaman bana haber ver, diye 
tenbih etti. Yiiriiye yiiriiye gittiler. Mllsa (a.s.) uyudu. Bu arada bahk 
s1~radl ve denize dii§tii. Yemek vakti olunca, Musa (a.s.) bahg1 istedi. 
i§te burada gen~, kendisine onun denize d~tiigiinii soyledi. Bu habe
ri alan Mllsa (a.s.) bahgm dii§tiigii yere dondii. Orada elbisesine bii
riinmii§ bir insan duruyordu. Mllsa (a.s.) ona selam verdi. 0 ise: Se
nin iilkende selam ne arasm? diye ka!"'§Ihk verdi. Hz. MU.Sa ana ken
dini tamttl. Hlz1r §6yle dedi : ((Ey Musa, bende Allah'm ogrettigi ve se
nin bilmedigin bilgiler, sende de O'nun sana ogrittigi ve benim bil
medigim bilgiler vard1r.» Gemiye bindiler. Bir kU§ geldi, geminin ke
narma kondu ve gagasm1 suya batmp ~1kard1. H1z1r: i§te benim ve 
senin bilgin §U ser~enin gagas1yla denizden eksilttigi su kadar dahi Al
lah'm ilminden eksiltmez, dedi. <<iki denizin birle§tigi yere ula§maya» 
ifadesi; yiiriimeye devam edecegim, yola devam edecegim, demektir. 
iki denizin birle§tigi yer; Musa (a.s.) nm H1z1r (a.s.) ile bulu§acagi 
va'dedilen yerdir. Burasmm Dogu Akdeniz ile K1zlldenizin birle§tigi 
yer veya ba§ka bir yer oldugu soylenmektedir. Bu iki denizin ne oldu
gu bildirilmedigine gore yap1lacaklarm en dogrusu susmaktlr. BaZ1 
alimler de iki denizin, Mllsa ve H1z1r (a.s.) oldugunu soyl~mi§lerdir. Zi
ra her ikisi de birer ilim deniziydiler. «Yahut ylllarca yiiriimeye ka
rarhyim» ayetindeki zamanm, seksen sene oldugu saylenmi§tir. Soziin 
ozii Allah Terua, Musa (a.s.) ya o alimin nas1l bir insan oldugunu bil
dirdigi halde, onu nerede bulacag1m bildirmemi§tir. Onun i~in Musa 
(a.s.) : iki deniz birle§ip tek deniz oluncaya kadar veya uzun bir za
man gidecegim ve o alimi bulacagrm, demi§tir. Bu da, Musa (a.s.) mn 
ilim elde etmek i~in ~1ktlg1 yolda her tiirlii zorluga gogiis germeye ka
rarh oldugunu, onun bu hali ise ilim yolcusunun bir tek mesele i~in 
bile dogud~n bat1ya yolculuk etmesinin uygun oldugunu gosterir. Hiki 
denizin birl~tigi yere gelince» ayetinde belirtilen yer hakklnda iki 
ka vil vard1r : 

1) iki denizin birle§tigi yer. 
2) Mllsa ile H1z1r (a.s.) m birle§ecegi yer. Ciinkii ballg1 unut

tuklan yer veya o civarlar, H1z1r (a.s.) m bulundugu yerdi. Nitekim 
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Hz. Musa ile bahgi hatlrlayarak dondiikten sonra orada Hizir'I bUl
mu§lardL Miifessirler birinci §Ikki tercih etmi§lerdir. «Bahklanm unut
mu§lardi» kismimn tefsirinde birka'g bahis vardir : . 

Birinci bahis: Rivayetler, Allah Teala'nm Musa (a.s.) ya o ali
min yerinin iki denizin birle§tigi yer oldugunu belirttigme, bununla 
beraber bahgm canlanm~mi da onun belirli yerine i§'aret kildigma de
la.Iet etmektedir. Bu hal, birini arayan bir insana; falan §ehre git. Ora
da falan mahallede bulunur. Oraya vardigm zaman birine sorarsan 
seni onun evine gotiiriirler, demeye benzer. Hz. Musa (a.s.) ya: HI
zir'm yeri iki denizin birle§tigi yerdir. Oraya ula§tlgmda · baligmm di
rilip denize atladii?;Im goreceksin, denilmi§tir. Ona : Bahgm dirilip de
nize atlayacagi zamana kadar git. I§te orada Hizir'I bulacaksm, denil
mi§ olmas1 da ihtimal dahilindedir. Bahgm denize nasi! si9radigi ko
nusunda birka\! rivayet van:hr : 

1) Hz. Musa'nm genci, tuzlanmi§ olan bahg1 yikadii?;I bir anda 
bahk denize SI9rami§tlr. 

2) Yu'§a' orada abdest ahyormu§. Bu esnada SI9rayan sular bah
ga ula§IDI'§, o da dirilmi§ ve suya atlami§tlr. 

3) Orada cennetten bir pmar fi§kirmi'§, suyunun damlalan ball
ga ula§mi§ ve o da dirilmi§, denize atlami§tlr. 

:i:kinci bahis : «Ballklanm unuttular» demek, onunla istedikleri 
yere nasil varacaklan konusunu _unuttular, demektir. DEmebilir ki, tuz
lanml§ bir bahi?;In dirilmesi olaganiistii bir §eydir. Bu olay bulu§ma 
yerine bir i§aret kilmdigma g'Ore, insamn bunu unutmas1 nasi! dii§ii
niilebilir? Buna cevaben §oyle denmi§tir: Yu§a' , Musa (a.s.) run bir-
90k biiyiik mucizelerini gormii§tii. Onun i9in bu mucize ona pek biiyiik 
gelmemi§ de unutmu§ olabilir. Bana gore bu noktada bir cevab daha 
verilebilir: Musa (a.s.) kendi ilmini biiyiik g'Oriince; Allah Teala, arka
da§Imn kalbinden o zorunlu bilgiyi almi§, bOylece Allah Teala bir §eyi 
ogretmedik9e, o bilgiyi kalb ve hatlrda korumadik9a hi9 bir bilginin 
miimkiin olamayacagma Mt1sa (a.s.) nm dikkatini 9ekmi§tir. ccSiyri
llp denizde yolunu tuttu.» bunun bir manasi da denizde yoluna gitti, ola
bilir. Allah Tea.la'run denizin iizerinde suyun akmasm1 durdurmas1 ve 
onu bir kemer ve oyuk gibi yapmasi ve bahgm orada kaymi§ ol:masli 
da miimkiindiir. Hz .. Mt1sa (a.s.) ve genci bulU§ma yerini unutarak 
gec;erler, bir hayli yol yiiriir, yorulur ve acikirlar. I§te o zaman Hz. Mu
sa gencine: ccAZigimiZI \!Ikar, bu yolculugumuzdan andolsun ki yor
gun dii'§tiik», der. Gene; ise : ccBak sen, kayallga vardigimizda bahi?;I 
unutrnU§UID» der. Burada ge'gen ccbak sen» sozii, halk dilinde kullarul
dii?;I gibidir. Sonra ayette gen9 '§oyle devam etmektedir : cc~eytandan 
ba§kasi unutturmadi onu bana.» Burada da birka~ konu vardir: 
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Birinci Bahis: Bu <<l;!eytandan ba§kas1 unutturmad1 onu bana» kav·
li bir ara ctimledir. Bu ara ctimle ile oztir ve unutmanm sebebi beyan 
edilmek istenmi§tir. 

ikinci Bahis: Ka'bi, «~eytandan ba§kasi unutturmad1 onu bana.» 
ctimlesi, Allah'm bu unutmay1 yaratmad1grm ve dilemedigini gooterir, 
demi§tir. Yoksa, diyor Ka'bi, bu fiilin Allah'a nisbet edilmesi gerekir
di. ~ayet {)flU Allah yaratmi§ olsayd1, o fiilin olmas1 veya olmamasm
da §eytanm hi~ bir etkisi olmazd1. Kadi ise burada unutmanm, insan 
kalbinin §eytamn vesveseleriyle me§gul olmasi demek oldugunu, yok.: 
sa hatirlamanm z1dd1 olan unutmak olmadigmi ooylemi§tir. Qtinkti 
ikinci manaya gelen unutma, ancak Allah Teala tarafmdan meydana 
getirilir. 

U~tincti Bahis : «f?a§Ilacak §ekilde o denizi boylayivermi'§.» bura
da <r§~Ilacak §ekilde» kavli tizerinde durmak gerekmektedir. Bunu bir
ka~ noktadan ele alahm : 

a) §a§Ilan §ey; bahgrn dirilerek kaptan firlamasi, onlann haberi 
olmadan kendini denize atmas1dir. 

b) Cenab-1 Allah'm suyu bahgm tizerinde bir kemer ve oyuk gi
bi yapmas1d1r. 

c) <rDenizin i~inde yolunu tutup gitti.» ifadesiyle ctimle bitmi§, 
bu kelime ile yeniden soze ba§lanmi§ da olabilir. Zira burada kasde
dilen Hz. MU.Sa'mn bu unutma ve garip hal kar§ISmdaki §a§kmllgidir. 
Bu kelimenin, Hz. MU.S·a'mn §a§kmhgrm hikaye eden bir kelime olup, 
onun .sOzti olmad1g1 da soylenmi§tir. Sonra Hz. Musa: «Zaten istedigi
miz buydu» demi§tir. Qtinkti bu, hedefe varma, HIZir'la kaqila§ma i'§·a
retiydi. «Hemen izlerinin tisttinden gerisin geri dondtiler.» Yani o alim 
ki§inin bulundugu yeri ge~tiklerini anlaymca, dontip oraya gittiler, 
demektir. En dogrusunu Allah bilir. 

<cDerken kullanmizdan bir kul buldular ki; Biz ona, katlmizdan 
bir rahmet vermi§ ve kendisine nezdimizden bir ilim ogretmi§tik. Mu
sa ona : Sana ogretilen ilimden bana ogretmen i~in pe§inden gideyim 
mi? dedi. 0 da dedi ki: Dogrusu sen benim yaptiklanma asia dayana
mazsm. 'Kavrayamayacagm bir bilgiye nasi! dayamrsm? 0 da: in§aal
lah, sabrettigimi goreceksin, sana hi~ bir i§te kar§I gelmeyecegim, de
di. 0 halde, bana uyacaksan, ben sana anlatmad1k~a herhangi bir §ey 
hakkmda soru sormayacaksm, dedi.» Burada da birk~ mes'ele vard1r: 

Birinci Mes'ele: «Derken kullanm1zdan bir kul buldular.» ayetin
dedir. Bu ayette iki bahis vard1r : 

Birinci Bahis: Qogu alimler, o kulun bir peygamber oldugunu ile
ri stirmti§ ve buna da birka~ delil getirmi'§lerdir :· 

Birinci Deli!: 'Allah Teal·a: «Biz ona, katlmizdan bir rahmet ver-
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dik.» .buyunntl§tur. <<Rahmet» ise peygamberliktir. Qiinkii Kur'an'da 
«Rabbmm rahmetini onlar rm payla§tinyorlar?» (Zuhruf, 32), «Sen 
Kit·ab'm sana verilecegini ummazdm. Ancak Rabbmdan bir rahmet 
olarak.>> (Kasas, 86) buyurulmu§tur ki, buralarda ge~en «rahmet» ke
limesi, peygamberlik manasma gelmektedir. Fakat bu izaha; peygam
berligm «rahmet» oldugunu kabul ediyoruz ama her rahmetin pey
gamberlik manasma gelmesi zorunlu degildir, §eklinde kar§l ·~lkllabi

lir. 
ikinci Delli: «Biz ona nezdimizden bir ilim ogretmi§tik.>> ayeti Al

lah Teala'nm ona bu ilimleri bir vas1ta bulunmaks1zm bir ogretmenin 
ogretmesi, bir miiqidin ir§adl olmaks1zm ogrettigini gdsterir. Bir be§er 
vas1tas1yla olmakSlZln !A.llah'm ilim bah§ettigi herkesin Allah Teala'
run vahyi ile her i§i bilen bir peygamber olmas1 gerekir. Ancak bu de
ill de zay1ftlr. Qiinkii zaruri bilgiler ba§langi~ta Allah Teala katmdan 
verilerek meydana geldigi halde peygamberlige delalet etmemekte
dirler. 

U~iincii Delil: Musa (a.s.) «Bana ogretmen i~in pe§inden gideyim 
mi?» de~tir. Oysa bir peygamber, peygamber olmayan bir ba§kasl
na ogretmesi i~in tabi olmaz. Ancak bu delil de zayift1r. Qiinkii pey
gamber, peygamberlik konu.S1 ~ olan ilimlerde ba§kasma tabi olmaz. 
Fakat diger ilimlerde tabi olabilir. 

Dordiincii Delil: 0 kul Musa (a.s.) ile yiiksekten konu§uyor. «Kav
rayamacagm bir bilgiye nas1l dayana.bilirsin?» diyor. M11sa (a.s.) ise 
tevazu gdsteriyor ve : «Sana hi\! bir i§te kar§l gelzneyecegim.» diyor. 
Biitiin bunlar, o bilgili kimsenin Hz. M11sa (a.s.) dan daha iistiin ol
duguna delalet eder. Peygamber olmayan bir kimse peygamber alan
dan daha iistiin olamayacagma gore, bu zat bir peygamberdir. Bu gO
rii§ de zayiftlr. <;iinkii peygamber olmayan bir ki§i, peygamberlige 
konu olmayan ilimlerde peygamberlerden daha. iistiin olabilir, bu ca
izdir. Bir peygamberin peygamber olmayan birinden ilim ogrenmek 
i~in gitmesi onu halkm g()ziinden d~iiriir, diye bir itinlzda bulunu
labilir ki biz de onlara soranz : Allah Teala Musa ile konu§up kendi
sine Tevrat'I indirdikten sonra onu, peygambet bile olsa o zattan ilim 
ogrenmek i\!in gondermesi M11sa (a.s.) yi halkm goziinden, dii§iirmez 
mi? Hayir, dii§iirme~, derlerse; biz de : Oyle ise birinci halde de dii
§iirmez, deriz. 

Be§inci Delil : el-Asamm' bu bilgili kulun peygamber olduguna bu 
zatm hikayenin ilerisinde «Ben bunlan kend.iligimden yapmadun.» de
mesirii delil gosterir ye . bunun manas1; ben bunlan Allah Teala'run 
va.Jhyi ile yapt1m, demektir. Bu da onun peygamber oldugunu gooter
mektedir, der. Bu da zay1f ve zayifhgt gayet a~1k bir delildir. 
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Altmc1 · Delil: Rivayete gore Musa (a.s.), o zatm yamna vard1~ 
zaman selarn verince, o zat: Ve aleykiimselam, ey israilogullannm 
peygamberi, diye kaq1hk vermi§. Bunun iizerine Musa (a.s.) :Sana 
bunu kim bildirdi? diye sorunca da: Seni bana gonderen ogretti, ce
vabmi vermi§. i§te bu rivayeti esas alanlar diyorlar ki; bu durum ken
disine vahiy ile bildirilmi§tir. Vahiy olaYI ise peygamberlik olmadan 
vaki' olmaz. Ancak bunlara denebilir ki, bu ni~in keramet ve ilham 
kabilinden bir §ey olmasm? 

ikinci Bahis : <;ogu alimler bu «kulnun H1z1r (a.s.) oldugunu ile
ri siirmii§lerdir. Bu zata H1z1r denmesinin sebebi, onun durdugu her 
yerin ye§ermesinden ileri gelmektedir. Ciibbai de §6yle diyor : ruva
vet a~1k<;a gosteriyor ki; H1z1r, Musa (a.s.) dan daha sonra israilogul
larmdan biru peygamber olarak gonderilmi§tir. Eger bu dogru ise, o 
kulun H1z1r olmas1 miimkiin degildir. Onun H1z1r oldugunu farzet
sek bile bu durumda, yukanda goriildiigii iizere o kulun bir peygam
ber olmas1 ve ooylece de H1z1r'm Tevrat sahibi Musa (a.s.) dan daha 
yiiksek olmasl gerekir. <;iinkii yukanda da zikrettigimiz gibi, ayet
lerde g~en sozlerden anla§1ld1~ iizere Mlisa (a.s.) tevazu' g6sterdigi 
halde o zat, Hz. Musa'ya kar§l iistiinliik ve biiyiikliik gostermi§tir. An
cak HIZir (a.s.) m Musa (a.s.) dan daha iistiin olmas1 miimkiin de
gildir. <;iinkii HlZir (a.s.), ya israilogullanndan idi veya degildi. Eger 
onlardan idiyse Musa (a.s.) mn iimmetinden bir ferd olmas1 gere
kirdi. <;iinku Musa (a.s.) 'Firavun'a «Artlk israilogullarm1 bizimle 
gender.» (Taha, 47) demi§, onlann tiimiinii istemi§tir. Bir peygam
berin iimmeti ise ondan iistiin olamaz. ~ayet H1z1r (a.s.) israilogulla
nndan biri degil idiyse, bu takdirde yine Mlisa ( a;.s.) dan' daha iis
tiin olamaz. <;iinkii Kur'an'da israilogullan i~iri «Ben sizi diger in
~anlardan iistiin klld1m.» buyrulmaktad1r. Biitiin bu sozler ise bu olay
da sozii gec;:en Musa'nm, Tevrat sahibi Mlisa (a.s.) dan ba§ka biri ol
dugunu iddia edenlerin gorii§iinii takviye ediyor. 

Uc;:iincu Mes'ele: «Ve kendisine nezdimizden bir ilim ogretmi§
tik.» ayeti, bu ilmin Allah (c.c.) katmdan vas1tas1z olarak verildigi
ni gosterir. Tasavvufc;:ular «ke§f» yolu ile elde edilen ilimlere «Ledun
ni ilimn derler. Ebu Hamid el-Gazzali lediinni ilimleri isbat sadedin
de bir risrue yazmi§tlr. Buna g-Ore bu konunun incelenmesi §U §ekil
de olur: Biz herhangi bir §eyi idrak edip herhangi bir hakikatl tasav
vur ettigiinizde ya onun hakkmda · bir hiikiim veririz veya vermeyiz. 
Bunlann birincisi tasdik, ikincisi . ise tasavvur olur. Yine bu iki kiSlm
dan her biri ya kesb ve istek olmadan meydana gelen nazari bir §ey 
veya kesbi olur. Nazari ilimler, nefis ve ak1lda bir kesb ve istek olma
dan meydana gelir; aciJl, tad1, varhg1 ve yoklugu tasav\rur etmemiz; 
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bir '§eyin hem var hem yok olamayacag1m, ne var ne de yok olama
yacaguu ve birin ikinin yans1 oldugunu tasdik etmemiz gibi. Kesbi 
ilimler i.se insanda onceden bulunmaz. Aksine onlan elde etmek i~in 
mutlaka bir metod, bir ugr~ma laz1md1r. i§te bu yol da iki ttirliidiir: 

1) insanm bedihi ve nazari ilimleri, bilmedigi §eyleri ogrenmek 
i~in vas1ta olarak kullanmas1d1r. Bu yola tefekkur ve istidlal ad1 ve
rilir. Bu yolla ilim elde etmek ancak ~ah§ma ve istekle mumkun olur. 

2) insan ~ile ve perhizlerle, nefsi terbiye ile ugr~1r, his ve ha
yal kuvvetlerini zay1flatmaya ~ah§Ir. Bunlar zay1flaymca akli kuvve
ler gu~Ienir, ak1lda ilahi m1rlar panldar, bilgiler has11 olur, istek ve 
~aba olmadan tefekktir ve teemmulle vas1tas1z olarak bilgiler olgun
la§Ir. i'§te Iedunni ilim denen bu ilimdir. Bunlan ifade ettikten son~a 
§UllU da soylemeliyiz ki: Nefs-i Natlkamn cevherleri mahiyet bakl
mmdan farkhd1r. BaZI nefisler olur ki, ilahi, ytice m1rlarla panlda
makta, bedenin arzulanna, cazibelerine az onem vermektedir. Mu
hakkak ki bu nefisler; kudsi aydmlatmalara, ilahi m1rlan kabule son 
derece hazlrhkh olur, 0 m1rlar gayb aleminden uzerlerine tam ve mu
kemmel olarak akar. i§te ledtinni ilim budur ve «Biz ona, katlm1zdan 
bir lahmet vermi§ ve · kendisine nezdimizden bir ilim ogretmi§tik.» 
ayetinden murad budur . . Cevherini temizleyemeyen, unsurunu aydm
llga kavu§turamayan nefis ise eksik ve aciz bir nefistir. 0, ilim ve 
ma'rifetleri ancak kar§ISmda gordtigii ona ogretmeye ve ogrenmeye 
~all'§an arac1 bir be§er vas1tas1 ile elde edilebilir. ikinciye oranla bi
rinci k1s1m, ctiz'i l§Iklara oranla g1ine§, derelere oranla deniz. ctiz'i 
ruhlara oranla ruh-u a'zam gibi~ir .. (Fahreddin Razi, .Mefatih el-Gayb, 
XXI, 143-150) 

---oOo---

66 - Musa ona : Sana ogretilen ilimden bana ogret
men iQin pe§inden geleyim mi? dedi. 

67 - 0 da dedi ki : Dogrusu sen, benim yaptlklanma 
asla dayanamazsm. 
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68 Kavrayamayacagm bir bilgiye nas1l dayan1rsm? 
69 0 da : tn~aallah sabrettigimi goreceksin, sana 

hiQ bir i~te kar~1 gelmeyecegim, dedi. 
70 - 0 hal de bana uyacaksan, ben sana anlatmadlk

.;a herhangi bir ~ey hakkmda soru sormayacaksm, dedi. 

Allah Teala, Hz. MU.sa'mn o bilgine soyledigi ~eyleri bildiriyor. 0 
bilgin Haz1r'd1r. Allah, MU.sa'mn haberdar olmad1~ bir bilgiyi sade
ce ona lutfetmi§ti. Aym §ekilde onun sahib olmad1~ bilgiyi de Musa'
ya lutfetmi§ti. «Musa ona; sana ogretilen ilimden bana ogretmen i~in 
pe§inden geleyim mi? dedi.>> Zorlama ve mecburiyet §eklinde degil lu
tufkarane bir sual. Ogrencinin bilginden sorarken ta'kib etmesi ge
reken yol i§te budur. <<Pe§inden geleyim mi?» Sana yold~ ve arka
da§ olay1m m1? «Sana ogretilen ilimden bana ogretmen ic;in>> Allah'm 
sana ogrettigV §eyde ben kendi yolumda yararlanmak i~in, faydah 
l:iilgi ve salih amelden istifade edebilmek i~in. I§te bu s1rada, Haz1r 
MU.sa'ya dedi ki : «Dogrusu sen, benim yaptiklanma asia dayanamaz
sm.>> Sen bana arkada§llk edemezsin. <;iinkii senin §erlatma aykm 
dii§en i§ler yapacag1m. Ben bunu yaparken Allah'm sana ogretmeyip 
de bana ogretmi§ oldugu bir bilgiye dayanarak yiiriiyecegim. Sen ise; 
Allah'm sana ogrettigi bir bilgiye dayanarak yiiriiyorsun ki; ben de 
onu bilmiyorum. Her birimiz kendi durumumuzdan sorumluyuz. Al
lah katmda herkes kendi durumundan mes'uldiir. Binaenaleyh sen, 
benimle arkada§hk edemezsin. «Kavrayamadi~n bir bilgiye nas1l da
yamrsm?>> Ben biliyorum ki; sen, ma'zur oldugun i~in beni reddede
ceksin. Sen, benim farkmda oldugum · hikmeti ve deruni maslahat1 
bilmedigin i~in kar§I ~Ikacaksm. «Musa ona dedi ki : ill§aallah sab
rettigimi goreceksin.» Senin yaptigm i§lere dayanacag1m. «Sana hi~ 

bir i§te kar§I gelmeyecegim.» Muhalefet etmeyecegim. i§te bu sira
da HaZir ona §U §arb kO§tU : «0 halde bana uyacaksan» ilk ~art ola
rak «Ben sana anlatmad1kc;a herhangi bir §ey hakkmda soru sorma
yacaksm.>> Sen, bana sormazdan evyel ben anlatmaya ba§layacagmi. 
Ben anlatmadik~a sen sormayacaksm. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize ibn Humeyd .. . Abdullah ibn Ab
bas'tan nakletti ki; o, §Oyle demi§ : MU.sa Rabbi Azze ve Celle'ye ni
yazda bulunarak dedi ki: Rabb1m, Sana en sevimli alan kulun kim
dir? Allah Teala; Beni zikredip unutmayand1r, buyurdu. Musa de
di ki : Kullarmdan hangisi daha dogru hiikiim verir? Hakka g6re 
-hiikiim verip, arzu ve heveslere uymayan, buyurdu. Musa; ey Rab
bim, kullanndan hangisi en bilgindir? dedi. Allah Teala : Kendi bil-
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gisine Have olarak halkm bilgisini de ara&tmp belki dogi:u yolu goo
teren bir kelime yakalanm veya kotti yoldan ahkoyan bir soz i'!?itirim,. 
diyen kimse, buyurdu. Musa dedi ki: Ey Rabb1m, yerytiztinde benden 
daha bilgin biri var m1? Hak Teala buyurdu ki: Evet. Mlisa; kim o? 
dedi. Allah Teala: Haz1r, buyurdu. Mlisa onu nerede arayabilirim? 
deyince, Hak Teala, kly:Ida kayanm yanmda, orada bahgm kaybo
lacagl yerde, buyurdu. ibn Abbas der ki : Mlisa Aleyhisselam onu 
aramaya «;Iktl. Nihayet Allah'm zikrettigi yere gelince; Musa kaya
run yanma vard1 ve her ikisi birbirleriyle orada selamla§tllar. Mlisa 
ona dedi ki: Beni arkada& edinmeni isterim. o;' sen benim arkada§
llgima dayanamazsm, dedi. Musa; dayanmm, dedi. 0; eger benimle 
arkada§llk edersen «Ben sana anlatmad1k<;a herhangi bir §ey hakkm
da soru sormayacaksm,» dedi. ibn Abbas der ki : Mlisa onunla be.ra
ber denizde ytirtidti. Nihayet denizlerin birle§tigi yere vard1lar ki dtin
yada· ondan daha c;ok suyu olan bir yer yoktu. ibn Abbas der ki: Al
lah Teala ona kirlang1c1 g6nderdi. K1rlang1c; denizden gagas1yla su 
ic;iyordu. 0 Musa'ya dedi ki : §u kirlangiCm denizden ne kadar su 
azalttlgtm soyleyebilirsin? 0; c;ok az bir miktar, dedi. 0; ey fMlisa, i§
te senin ve benim bilgim Allah'm bilgisi yarunda §U kirlangiCm o su
dan ald1g1 miktar kadardlr. Hz. Musa, kendisinden daha bilgin birisi 
olmadigmi soylemi§ veya i<;inden gec;irmi§ti. i§te bunun i<;in Allah 
Teala, onun Haz1r'a gitmesini emretmi§ti. Sonra ibn Cerir geminin 
delinmesi, ~ocugun mdurtilmesi, duvarm dtizeltilmesi konusundaki 
hadisin tamarmm zik: ettikten sonra kendi tefsirini kaydetmektedir. 

~ ,Po,/. 0 "~ 0// }~ ~/~~ / • ~(;~- ~ D 
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®C·~~~ 
71 - Bunun uzerine kallnp gtttiler. Nihayet bir gemi

ye bindiklerinde o, bu gemiyi deliverdi. Musa : Gemiyi ic;in
dekileri bogmak ic;in mi deldin? Dogrusu §~Ilacak bir §ey 
yaptm, dedi. 

72 - Ben sana yaptigrm i§ler·e dayanamazsm, deme-
di '? d di mrm. e . 

73 - Unuttugum §eyden dolaYI bana c;rkr§ma, giici)
mUn. yetmedigi §eyden beni sorumlu tutma, dedi. 
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Allah Teala Hz. Musa'dan ve arkada§I Haz1r'dan bahsederek di
yor ki: Onlar bulu§Up anla§tlktan sonra, kalklp gittiler. Ancak Haz1r 
Musa'ya arkada§hk i<;in; kendisi. bir §eyden bahsetmedik<;e, onun so
ru sormamas1m §art ko§ffiU§tu. Konunun a<;Iklanmasma ilkin Haz1r 
ba§layacakti. Birlikte gemiye bindiler. Gemiye nas1l bindikleri ve ge
mi halkmm Haz1r'1 tamd1g1, onlardan iicret almadigl, Haz1r'a sayg1 
duyduklan, denize a<;Ihp da dalgalar i<;erisine g6miiliince Haz1r'm kal
klp gemiyi deldigi, bir tahtasm1 <;lkanp sonra bir ba§ka tahtaYI ya
madigl konusundaki hadis yukanda kaydedilmi§ti. Bu durum kar§l
smda Musa Aleyhisselam kendine sahib olamami§ ve Haz1r'a kiza-
rak : <<Gemiyi i<;indekileri bogmak i<;in mi deldin?» demi§. ( J _,;..:.1) ke
limesinin ba'§mdaki lam ta'lil lam1 degil ta'kib laffildir. ( ... ) 

<<Dogrusu §8.§Ilacak bir §ey yaptm.» Miicahid der ki: Burada 
T .rl.} kelimesi; kotii bir §ey anlaffilna gel~ektedir. Katade ise, hay

ret verecek bir §ey anlamma geldigini soyler. 0 s1rada HaZir Musa'ya 
daha once kO§ffiU§ oldugu §artl hat1rlatarak aer ki: «Ben sana yap
tir;trn l§lere dayanamazsm, demedim mi?n ~u senin yapt1gm davra
m§ da, benim sana ko§tugum §artm nedenidir. Sen bundan dolayt ki
nanmazsm. Qiinkii yap1lan §eyle ilgili yeterli bilgiye sahib degilsln. 
Aslmda faydall olarak bOyle yapilmi§tlr. Ancak sen, onun faydah ol
dugunu bilmiyorsun. Bunun iizerine Musa dedi ki: «Unuttugum §ey
den dolay1 bana ~Iki§ma. Giiciimiin yetmedigi §eyden beni sorumlu 
tutma.» Beni s1kma ve bana ag1r davranma. Daha once ge<;en hadis
te Rasulullah (s.a.) m; birincisi, Mlisa'dan unutma neticesinde sad1r 
olmu§tur, kavli nakledilmi§ti. 

74 - Yine gittiler, nihayet bir erkek c;ocuga rastladl
lar. 0, henien bunu oldiirdii. Cana kanJlhk olmaks1zm rna'
sUm. bir kimseye mi luydm? Dogrusu c;ok kotii 'bir !?eY yap
tm, dedi. 

75 - 0 : Ben sana yapt1g1m i~lere dayanamazsm, de
medim mi? dedi. 
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76 - Eger bundan sonra sana bir ~ey sorarsam, be
nimle arkad~hk etme. 0 zaman benim taraf1mdan ma'zur 
saYiliTSm, dedi. 

Allah Teala buyuruyor ki : Nihayet tekrar yola koyuldular ve «Bir 
erkek <;ocuga rastlad1lar. 0, hemen bunu oldiirdii.» <;ocugun kasaba
da <;ocuklarla beraber oynad1gm1 ve Haz1r'm <;ocuklarm arasmdan 
ona dogru y0nelip yakalad1gm1, \!OCugun oynayanlann en giizeli, en 
sevimlisi ve en parlag1 oldugunu ve <;ocugu oldurdiigunii yukarda an
latmi§tlk. Rivayete gore; o, <;ocugun ba§ml ezmi§ti. BaZilan da; ta§la 
k1rm1§tl, derler. Bir rivayette de eliyle tutup s1km1§tlr. Allah en iyisi
ni bilendir. 

MU.sa Aleyhisselam onun bOyle yaptlgm1 goriince; oncekinden da
ha fazla k1zarak §oyle dedi : «Cana kar§Ihk olmaks1zm ma'sum bir 
kimseye mi k1ydm?» Heniiz sue; i§lememi§ ve gunaha yonelmemi§ 
tna'sum bir kii<;iicuge mi k1y1p oldiirdiin? Onun oldiiriilmesinin hi~ 
bir mesnedi yoktur. «Dogrusu \!Ok kotu bir §ey yaptm, dedi.» Yaptl
gm §eyin kotiiliigu apa§1kard1r. «0: Ben sana yapt1g1m i§lere daya
namazsm, demedim mi? dedi.» Yine ilk §artlm hat1rlattl. Bunun iize
rine M'llsa : ccEger bundan sonra sana bir §ey sorarsam benimle arka
da§hk etme. 0 zawan benim taraf1mdan ma'zur saythrsm, dedi.>> Bun
dan sonra sana bir daha itiraz edecek olursam, tekrar tekrar benim 
nazarrmda ma';r,ur say1hrsm, dedi. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize Abdullah ibn Ebu Ziyad .. . Abdul
lah ibn Abbas kanahyla Ubeyy ibn Ka'b'dan nakletti ki; Hz. Peygam
ber bir kimseden bahsedince ana rlua edecek olursa kendisinden ba§
lardl. i§te bir giin §oyle dedi: Allah'm rahmeti bizim ve Musa'mn iize
rine olsun. Arka.da§ma biraz daha dayanabilseydi de hayretli §eyleri 
gorseydi. Fakat o «Eger bundan sonra sana bir §ey sorarsam, benim
le arkada§hk etme. 0 zaman benim taraf1mdan ma'zur say1hrsm, de
di.» 



--
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77 - Yine gittiler ve nihayet vardtklan kasaba hal
kmdan yiyecek istediler. Kasaba halk1 bu ikisini musafir 
etmek istemedi. ikisi ~ehrin i<;inde y1kllmaya yiiz tutan bir 
duvar gordiiler. 0, bunu dogrultuverdi. Musa: Dileseydin 
buna kar~1 bir iicret alabilirdin, dedi. 

78 - 0 dedi ki : i~te bu; seninle benim aynh~rm1zdu 
Dayanamadlgm i~lerin i<;yiiziinii sana anlatacagrm. 

Allah Teala, Mllsa ve arkada.§mdan bahsederek buyuruyor ki : ilk 
iki seferden sonra tekrar yola koyuldular : ((Nihayet vard1klan ka.sa
ba halkmdan yiyecek istediler.» ibn Cerir, ibn Sirin'den nakleder ki; 
ou kasaba Eyle'dir. Hadiste ise bu ifade §Oyledir : Nihayet cimri bir 
kasaba halkma vard1lar. ((Kasaba halk1 bu ikisini mtisafir etmek iste
medi. ikisi ~ehrin ic;inde yikilmaya yuz tutan bir duvar gordiller.» · 
Burada irade, istiare yoluyla duvara isnad edilmi~tir. QU.nku sonra
dan var edilmi~ olan ~eyler ic;in irade bahis mevzuu oldugu zaman; 
irade, egilim g6sterme anlamma gelir. ((0 bunu dogrultuverdi.» Dog
ru duruma getirdi. Daha once gec;en hadiste, eliyle bunu geriye ittl
gi ve egimi gidecek ~ekilde destek verdigi zikredilmi~tir. Bu da fevka
lade bir haldir. :t~te o zaman Mllsa kendisine dedi ki : ((Dileseydin bu
na kar§Ihk bir ucret alabilirdin.» Onlar, bizi mtisafir etmedikleri ic;in 
bedelsiz olarak i§lerini yapmarnan gerekirdi. ((0 dedi ki: I§te bu; se
ninle benim aynh§IIDizdir.» <;unku c;ocugun olumu esnasmda sen; bir 
daha sana bir '§ey sorarsam, benimle arkada§hk etme, demi§tin. Ama 
bu '§artma uymadm. Oyleyse bu, seninle benim aynlacag1m noktad1r. 
nDayanamad1gm i§lerin ic;yuzunu sana anlatacagim» izah edecegim. 

79 - Gemi; denizde <;all~an yoksullara aitti. Onu ku
surlu lalmak istedim. Zira arkalarmda, her saglam gemi
ye zorla el koyan bir hiikiimdar vard1. 

Bilinmeyen Sular 

Mllsa Aleyhissel'am'm kavrayamad1g1 konunun ac;Iklamasi i~te 

budur. Hz. Mllsa'nm dl§ gortinil§U.ne bakarak reddettigi konunun de-
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rinligini Allah TeaJa HaZir Aleyhisselam'a ac;Iklamu:?tL Haz1r dedi ki : 
Gemiye gelince; onu s1rf kusurlu k1lmak ic;in deldim. yiinkii onlar, 
zalim bir hiikiimdann bolgesinden ge9iyorlard1. Hiikiimdar her sag
lam gerniyi zabtederek el koyuyordu. Ben onu kusurlu k1larak, ba§
ka bir §eyle ge~inme imkam bulunmayan bu zavalhlann gec;imleri
nin devanuyla ondan istifade etmelerini istedim. Bu gemi sahibleri
nin, yetim olduklan da ooylenmi§tir. 

ibn Ciireyc, Vehb Ibn Stileyman kanahyla §uayb el-Ciibbai'den 
nakleder ki; o hiikiimdarm ad1 Hiided ibn Biided imi§. Bu huslis Bu
hari'nin rivayetinde de ge~mi§tir. Bu isim Tevrat'da iys ibn ishak'm 
soyundan gelen torunlan arasmda kaydedilir. Yani bu hiikiimdar Tev
rat'da sozii edilen hiikiimdard1r. Allah en iyisini bilendir. 

------ i Z A HI ----

Birinci Mes'ele : Burada :§Unu bilmeliyiz ki, bu u~ mes'elenin or
tak oldugu bir nokta vard1r. 0 da peygamberlerin hiikiimlerini zahi
re gore vermeleridir. Nitekim Peygamber (s.a.) :Biz, zahire gor,e hii
kiim veririz. S1rlan ise Allah bilir, buyurmu§tur. Bu bilgili kimse ise 
verdigi hiikiimleri, olaylann dl§ gi:iriinii:§iine baglam1yor. Onlann ha
kiki sebepl-erine bina ediyordu. Qiinkii, birinci ve ikinci mes'e
lede yeterli ve a~1k bir sebep bulunmamaktadir. Ve bu gibi hallerde 
insanlarm mal ve canlanna miidahale etmek caiz degildir. Qiinkii bu 
olaylarda gemi deliniyor. Bu, goriiniirde bir sebep olmaks1zm bir in
saun malma zarar vermektir. Qocuk oldiirtiliiyor ki bu da a~1k bir 
sebep olmad1g1 halde su~suz bir cana k1ymak demektir. fi~iincii sira
da anlatllan o duvan diizeltme ise yine sebepsiz yere ·zorluk ve yor
gunluga katlanmaktlr. Bu U\! mes'elede de o bilgili zat, hiikmiinii za
hiri sebeplere g6re vermemi:§, gizli ve mu'teber sebeplere gore vermi§
tir. Bu da gi:isteriyor ki, Allah Teal'a ona akli bir gii\! vermi§ti ve o da. 
a gii~le i§lerin esasma, gizli yonlerine muttali' olabiliyordu. Musa 
(a.s.), hukuk ve hiikiimleri dl§ sebeplere baglarken, bu zat gizli sebep
lere gore hiikiim veriyordu. Ikisinin mertebeleri, bu ayn iki noktada 
bulunuyordu. Buna g6re o bilgili zatm ilmi mertebesi, Musa (a.s.) nm 
mertebesinden yiiksek idi. Bundan sonra §Unu bilmeliyiz ki, bu ii~ 

mes'elenin esas1 §U ciimle ile ozetlenebilecek bir kurald1r: iki zarar
la kaq1 kar§Iya kalmd1gmda, biiyiik olandan kurtulmak i~in kii~iik 

olan zarara katlanmak gerekir. i§te §U tic; mes'elede bu kural goz 
nniinde bulundurulmu§tur : 

Tefsir, C, X. F. 317 
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Birinci Mes'ele: Burada o bil'gili kirnse o gem1y1 delmese, kralm 
onu zorla alacagm1 ve tamannyla sahiplerinin elinden ~1kacagm1 bil
mi§tir. §imdi burada iki ~eli§ik §lk bulunmaktadlr: Ya gemi delinme
yecek, fakat tamannyla sahiplerinin elinden ~lklp kralm eline ge~e
cek veya delinecek ama ellerinde kalacak. ikinci §lk birinciden daha 
az zararh olaca~ i~in bu §lk tercih edilm~tir. Ve bOylece daha biiyiik 
bir zarardan kurtulurunu§tur. 

ikinci 'Mes'ele : <;ocugun oldiiriilmesi de boyledir. <;iinkii 0 ~ocuk 
sag kalsayd1, anne-babasma hem din hem de diinya ~ISmdan zararh 
olacaktl. H1z1r {a.s.) bir vahiy ile bu ~ocugun oldiiriilmesinin ·aJ111.e-ba

. basma verecegi zarann, sag kahp da verecegi zarardan az oldugunu 
ogrenmi§ ve bu sebeple onu oldiirmii§ olabilir. 

U~iincii Mes'ele : Burada da durum aymd1r. <;iinkii o duvan ya
parak ugramlan zarar, onun Jlkllmasmdan dogacak olan zarardan 
daha kii·~iiktiir. <;iinkii duvann Jlkilmasmda, o yetimlerin malmm 
heder olmas1 soz konusudur. Bu ise biiyiik bir zarard1r. Hulasa, o bil
gin e§yamn i~yiiziinii, hakikatm1 biliyor ve ona gore hiikiim veriyor
du. 0, bu ozellige sahipti. Musa (a.s.) ise boyle degildi. 0, hiikiimle
rini dl§ sebeplere gore veriyordu. Binaenaleyh aralannda ilim nokta
smda bir fark oldugu a~1kt1r. Anca.k burada §Oyle bir itiraz da akla 
gelebilir: Allah Teala, o zat1 e§yanm i~yiiziinii, hakikatlanm bilme 
ozelligine sahip kllmi§tl. Boyle bir bilgi ise ogrenilemez. Oysa Mlisa 
ta.s.) onun yamna ilim ogrenmek i~in gitmi§ti. 0 halde 0 bilgili za
tm, onun ogrenebilecegi tiirden bir ilim brnegi gastermesi gerekmez 
miydi? Halbuki bu ii~ ornekte ge~en ilim ogrenilemez. Oyleyse bu or
nekler ni~in gosterilmi§tir? Cevab: E§yamn dl§ yiiziinii, dl§ sebeplere 
dayanarak bilmek miimkiindiir. E§yanm i~yiiziinii bilmek ise ancak 
kalbi annd1rma, ruh ve kalbi bedeni ilgilerden temizleme, ayn tutma 
ile miimkiin olur. i§te bunun i~indir ki Allah (c.c.), o zatm ilmini «Biz 
ona nezdimizden bir ilim ogretmi§tik.» (Kehf, 65) diye tavsif etmi§
tir. Sonra Musa (a.s.) §eriat ilminde olgunla§mca, Allah (c.c.) oim 
olgunluk derecesinin daha da yiikselmesi bir insamn di§a dayah §er'i 
ilimlerden i~ ve hakikata dayah gizli ilme ge~mekle olacagm1 ogren
mesi i~in, 0 bilgili zata gOndermi§tir. 

ikinci Mes'ele: 0 bilgili zat, birinci mes'eleyi; «Gemi; denizde ~a
ll§an yoksullara ait idi. Onu kusurlu k1lmak istedim. Zira arkalann
da, her saglam gemiye zorla el koyan bir hiikiimdar vard1.» diye a~Ik
laml§tlr. Bu cevabda birka~ niikte vard1r : 

1) 0 gemi, denizde ~ah§arak ge~imini saglayan bir grup yoksul 
kimsenin idi. Allah (c.c.) onlara «miskinler» demi§tir. imam ~a~ bu 
ayeti, fakirin miskinden daha yoksul olan kimse demek olduguna de-
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lil gostermi§, <;iinku, o gemiye sahip olmalanna ragmen Allah (c.c.) on
lara «rniskinler» demi'§tir. 

2) 0 bilgili zat bu cevab1yla §Unu demek istiyor : 0 gemiyi del
mekteki gayem, i<;indekileri batlrmak degildi. Ger<;ek §U idi : zaiim bir 
kral vard1. Saglam gemileri zorla ahyordu. I§te ben, bu gemiyi o zalim 
hiikiimdar zorla almasm, diye deldim. Qiinku benim delmeyle veniigim 
zarar, o zorla almamn zararmdan azd1r. ~imdi burada §Oyle bir soru 
akla gelebilir : Bir insan bOyle bir maksadla da olsa bir yabancmm ma
lma bu §ekilde mudahale edebilir mi? Cevab : Bu, §eriatlara gore de
gi§ir. 0 zaman cari olan §eriatta bOyle bir '§ey caiz olmu'§ olabilir. Bi
zim dinimizde ise bOyle bir §ey caiz degildir. Mesela yol keserek, insan
larm tum mahm gasbedenler vard1r. Boyle bir yol kesme olaymda, yol 
kesene bir miktar mal verip kalanlan kurtarmak, mal sahibine iyilik 
etmek olur. 

3) Bu delme fiili, gemiyi tamamen kullamlamaz hale getirecek 
bir §ekilde olmami§tlr. <;unkii boyle olsayd1; bu zarar, zorla almmamn 
zaranndan daha az olmaz ve onu delmek de caiz olmazd1. 

4) Ayette ge<;en < .\..>_, ) kelimesinin manas1 hakkmda iki gorii§ 
vard1r: 

1 - Onlerinde demektir. Yani onlarm onlerinde gemileri gasbeden 
bir kral varmi§. el-Ferra da boyle diyor. Aym §ekilde «Onl>arm arkala
nnda cehennem vard1r.» (Casiye, 10) ayeti ( .\..>_,) kelimesine «on» an
lami verilerek «onlarm onlerinde cehennem vard1r.>> §eklinde anla§Ila
bilmektedir. (:i:nsan, 27) ayetinde de aym incelik vard1r. Bu te'vilin a<;Ik
lamaslm §oyle yapabiliriz : Sana gore gaib olan §ey senden gizlenmi.§tir, 
sen de ona nisbetle gizlenmi§sindir. i§te sana gore gaib ve gizli alan 
her §ey senin arkanda imi§ gibi ihbar edilir. Herhangi bir §eyin onu 
§ayet goremiyecegi bir durum ve mahalde yani gaib ve gizlenmi§, or
tiilmii§ durumdaysa onu da ( .\..>_,) kelimesi ile ifade etmek mumkun 
dur. Nitekim Kur'an'da da bunun ornekleri vard1r, «Onlarm arkala
nnda cehennem vard1r.» (Casiye, 10), ccVe agullg1 <;ekilmiz giinu ar
kalannda birakirlar.» (insan, 27) ayetlerinde oldugu gibi. 

2 - Bu kelimenin manas1 ccarka» demektir. Qiinku o zatm gemi
ye bindigi yerin arkasmda bulunuyordu ve bu gemi de oraya donecek
ti. 

!kinci Mes'ele : Qocugun olduriilmesi meselesidir. Bilgili kimse bu 
olayt ccOglana gelince; onun anas1 babas1 inanmi§ kimselerdi.. .» diye 
a<;Iklami§tlr. Burada birka<; gorii§ vard1r :· 

1) 0 <;ocuk, ergin bir insand1. Yol keser, kotu i§ler yapard1. Anne 
babas1 da onu insanlardan korumak, ona bir §ey soyleyenleri yalanla
mak zorunda kallrlard1. Bu <;ocuk, onlarm gunaha girmesine sebep 
olurdu. Hatta kiifre bile goturebilirdi. 
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2) Bu bir c;ocuk idi, ama Allah (c.c.) onun biiyiiyiip bu fenahk
lanm yapacagm1 bilmi§tir. «'Qocugun onlan azdmp kiifre siiriikleme
sinden korkmu§tuk.» Burada «hR§yet» kelimesi, korku ve zann-1 galib 
manasmad1r. Allah Teala ona boyle ferdler doguraca~na galip zanm 
oldugu kimseyi Oldiirmesine izin vermi§tir. «Onlan azdmp kiifre sii
riiklemesinden» ifadesi de iki §ekilde anla§IliDI§tlr: 

1 - Bu; o ·c;ocugun anne babasm1 azg1nl1k ve kUfre itmesidir. 
<;iinkii onlar, o c;ocuga olan sevgilerinden dolaYl onu korumak, hatta 
yanh§ i§lerini tasvib etmek zorunda kalacaklardl. 

2 - <;ocugun, ana-babas1yla gec;iminde onlara kar§I azgm katir
ler gibi davranmasmdan korkmu§tuk, §eklinde anl~Ilabilir. 

Denebilir ki, boyle bir zannla bir c;ocugu oldiirmek dogru mudur? 
Eger bu zann, Allah (c.c.) m vahyi ile gii~lenmi§ ise dogrudur. «Iste
dik ki, Rablanmn o c;ocuktan daha temiz ve daha c;ok merhametli bi
rini vermesini.» (Kehf, 81) Yani istedik ki, Allah (c.c.) onlara din ve 
olgupluk bak1mmdan bundan daha haYirh birini versin, demektir. Bu
rada gec;en «temiz» ibaresi, Musa (a.s.) run; «Cana kar§Ihk olmaksi
zm ma'sum bir kimseye mi k1ydm?» (Kehf, 74) demesine kaq1hk ola
rak gec;mektedir. Bu ayette gec;en «zekat>> kelimesi, temizlik manasi
na gelmi§ oluyor. Sanki Musa (a.s.) ; «Ma'sum bir kimseye mi k1ydm?» 
0, heniiz rii§de ermemi§tir ve giinahlardan, kirlerden temizdir, demi§
tir. Bilgili zat ise : Onun her ne kad~r §U anda temiz de olsa, ileride 
aZitlp k·ii'fre sapacagm1, bu konuyu kendisine Allah (c.c.) m bildirdi
gini, bunun i~in de ona bedel Allah (c.c.) m onlara bunun gibi olma
yacak bir <;ocuk vermesini istedigini, soylemi§tir. Onun rii§de ermi§ 
oldugunu soyleyenler ise, bu noktay1 : 0 , oldiiriilmesini gerektirecek 
bir §ey yapml§ gor:Unmiiyor, §eklinde anlami§lardir. «Daha merhamet
lh> yani onlara daha itaatkar, daha §efkatli, demektir. Rivayete gore, 
bu ailenin bir cariyesi varml!§. Onunla bir peygamber evlenmi§ ve bu 
cariye ondan bir peygamber diinyaya getirmi§. 

U<;iincii Mes'ele : BHgili zat duvan dogrultmasm1 ise §oyle a~Ik
lar: 0 duvann altmda bir hazine vard1. Bu, o §ehirde ya§amakta olan 
iki yetim c;ocuga fu.tti. Bu \!OCUklarm babas1 iyi insandl. Duvar Yikll
mak iizere idi. Eger duvar Yikllsa, o hazine zayi' olacakti. Onun i<;in 
Allah (c.c.), onlarm hakkm1 ve iyi bir insan olan babalanmn hatm
m gozete·rek o hazinenin onlara kalmasm1 istedi. I§te bu sebeplerden 
dolay1, bana o duvan dogrultmam1 emretti. Burada da birkac; niikte 
vard1r : 

1) Allah Teala bu duvarm bulundugu yere bir yerde «koy» bir 
ba§ka yerde de «§ehir» demi§tir. 

2) Bu hazine nedir? Bu konuda farkh gorii§ler ileri siiriilmii§tiir. 
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Bir gorti§e gore bu hazine mald1r. Her iki §Ik i<;in dogru olan da bu go
rti§tur. 

a) Hazine mal demektir. 
b) «Hazinelerini <;Ikaranlar» ibaresi de, bu hazinenin mal oldu

guna delalet eder. ikinci bir gorti§e g6re ise bu hazine mal degil, ilim
dir. <;unku, «Onlarm babalan iyi bir kimseydi.» deniliyor. iyi bir kim
senin hazinesi de mal degil, ilim olur. Zira mal y1gmak iyilikle bag
da§maz. Bunun i<;indir ki Cenab-1 Allah : «Altlm ve gumii§ii biriktirip 
de onlan Allah yolunda harcamayanlar; i§te onlara pek ac1kh bir aza
bl mujdele.» (Tevbe, 34) buyurmu§tur. U<;uncu gorti§e gore ise bu ha
zine, altm bir levhad1r. Onun iizerinde §Oyle bir yaZI bulunmaktaydl : 
«Kadere inamp da iiziilen kimseye, nzka inamp da yorulan kimseye, 
oliime inand1g1 halde sevinen kimseye, hesaba <;ekilecegine inamp da 
ga.flete dalan kimseye, diinyayi onun ge<;ici oldugunu bildigi halde ona 
meyleden kimseye §!l;§anm. Allah'tan ba§ka ilah yoktur. !Muhammed 
O'nun el<;isidir.» 

3) Ayette «Babalan iyi bir kimse idi.» buyurulmas1, atalarm iyi
ligi sebebiyle ogullara deger verilrnesi esasma dayamr. Ca'fer ibn Mu
hamrned'e gore, bu <;ocuklar ile iyi bir kimse olan baba arasmda yedi 
nesil varml§. Hasan ibn Ali (r.a.) de Haricilerle arasmda ge<;en bir ko
nu§mada §Oyle demi§tir: Allah Teala o iki <;ocugun mahm ni<;in ko
rudu? Hariciler; babalarmm iyiliginden dolay1, . dediler. 0, benim ba
bam ve dedern o kimseden daha iyi degil midirler? dedi. Yine §Oyle bir 
rivayet daha vard1r: insanlar mallanm bu adamm yamna emanet bi
raklrlar, o da sonra istedikleri vakit onlann bu rnallanm eksiksiz geri 
bide edermi§. Burada bir soru akla gelebilir. ~oyle ki : Bu <;ocuklarm 
herhangi biri, o duvann altmdaki hazineyi biliyorlar m1yd1, yoksa bil
miyorlar m1yd1? Eger biliyor idiyseler, o duvarm y1k1lmasma goz yum
rnazlardi. Eger bilmiyor idiyseler, bu takdirde, buytidiikleri zaman onu 
nas1l <;lkanp faydalanacaklardl. Cevab : Bu yetim ~ocuklar o hazineyi 
bilmiyor, fakat vasileri b.Miyordu sonra o vasi kaybolmu§, o yokken du
var da yikilmaya ytiz tutmu§, olabilir. «Rabbmdan bir rahmet olarak.» 
(Kehf, 82) diye ekliyor. Yani ben bunlan, yalmz Allah (c.c.) m rah
meti gorunsiin diye yaptlm, diyor. <;unkii bunlarm hepsi §U bir cum
lenin kapsamma girer : Daha once de a~Ikladiginnz gibi, biiyiik zara
n onlemek i<;in kii<;iik zarara raz1 olmak. Sonra «Ben, bunlan kendili
gimden yapmadim» diyor. Yani ben, §U gordiigun i§leri kendi ictiha
dim ve gorti§iimle yapmad1m. Ben onlan ancak Allah'm emir ve vah
yi ile yapt1m, diyor. QiinkU insanlarm mal ve canma ancak vahiy ve 
nass ile dokunulabilir. ~imdi bir soru kalmi§ bulunuyor. 0 da §Udur: 
Bilgili zat once «Ben onu kusurlu yapmak istedim» diyor . .Sonra «is-
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tedik ki, Rablanmn o c;ocuktan daha temiz ve haYJ.rli olam versin.)) 
diyor. Son olarak da ccRabb1m onlarm rti§de ermelerini istedi.» diyor. 
Bu ctimlelerde gec;en tic; ccistemen fiili nas1l oluyor da hepsi bir tek hi
kayede ve bir tek fiilde ge~tigi halde bir kerresinde Haz1r'a, bir diger 
kerresinde Allah'a izafe ediliyor? Cevab : Bilgili zat kusurlu kllmaYl 
soyleyince, bu istemeyi kendine oldiirmeyi anlatlrken hikmet mesele
sinde ytiksek bilgi sahibi olduguna dikkat c;ekmek ic;in kendilerine ba
balan iyi bir kimse oldugu ic;in c;ocuklanh yararlanm gozetmeye ge
lince bunu istemeyi de Allah (c.c.) a nisbet etmi§tir. <;tinkti babalan
mn hatm ic;in c;ocuklarm iyiligini tizerine alan yalmz Allah (c.c.) tlr. 
(Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XXI, 159-162) 
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80 - Oglana gelince; onun anas1 babas1 inannuf? kim
selerdi. Cocugun onlan azdmp kufre siiruklemesinden 
korkmu~tuk. 

81 - Rablannm o c;:ocuktan daha temiz ve daha c;:ok 
merhametli birini vermesini istedik. 

Bu c;ocugun admm Ceysur oldugu yukarda gec;mi§ti. Hadiste ibn 
Abbas kanahyla Ubeyy :ibn Ka'b'dan nakledilir ki; RasilluJl.ah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§tur: Haz1r'm oldtirdtigti c;ocuk yaratlld1g1 gtin; kafir 
tabiatlyla yaratllnn§tl. ibn Cerir bunu Ebu ishak kanahyla Said ibn 
Ctireyc'den ve ibn Abbas'tan nakleder. Onun ic;in Allah Teala: ccOnun 
anas1 babas1 inanmi§ kimselerdi. Qocugun onlan azdmp ktifre stirtik
lemesinden korkmu§tuk.» buyuruyor. Yani anne ve babanm c;ocukla
ruia olan sevgileri, onlan ktifre stirtiklemesinden korkmu§tuk. Katade 
der ki .: Qocugun anne ve babas1 \!OCUk dogdugunda sevinmi§ler, oldti
gtinde tiztilmti§lerdi. Halbuki c;ocuk ya§asayd1; bu, kendilerinin felake
ti olacaktl. Oyleyse herkes, Allah'm kazasma nza gostersin. Qtinkti Al
lah'm mti'min ic;in kazas1 sevmedigi §eylerde sevdiginden daha c;ok ha
YIT olabilecegi ~eklindedir. Sahih hadiste varid olur ki; Allah, mti'rnin 
ic;in ne hftkmederse mutlaka bu, onun ic;in haYir olur. Allah Teala Ba
kara suresinde de §Oyle buyuruyor : ccBir§ey hO§UnUza gitmedigi hal
de sizin ic;in hay1rll olabilir.» (Bakara, 216). 
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((Rablanmn o ~ocuktan daha temiz ve daha ~ok merhametli biri
ni vermesini istedik.» Bu ~ocuktan daha temiz ve kendilerine daha ~ok 
ac1yan bir ~ocuk vermesini. 0 ~ocuga kendileri de daha ~ok §efkatli 
davranacaklardir. ibn Cureyc bOyle der. Katade ise; o ~ocugun anne 
ve babasma daha iyi davranacag1 anlamma geldigini belirtir. Daha on
ce o, anne ve babaya bir k1z ~ocugu verildigi zikredilmi§ti. Denilir 
ki HaZir, ~ocugu oldurdugunde annesi musiUman bir ~ocuga hamiley
di. ibn Cureyc bOyle der. 
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82 - Duvar ise; o ~ehirdeki iki yetim erkek c;:ocuga 

aitti. Altmda da onlara ait bir define vard1. Babalan iyi 
bir kimseydi. Rabb1n; . onlann erginlik <;:a{pna ul~mas1n1 
ve Rabb1ndan bir rah:q1et olarak definelerini Qikarmalari
ru istedi. Ben, bunlan kendiligimden yapmadrm. l~te da
yanamadigm ~eylerin te'vili budur. 

Bu ayette kasaba lafzmm, §ehir anlamma kullamlabilecegine de
lalet vardlr. <;iinku Allah Teala daha once ccvard1klan kasaba halkm
dan» buyururken, burada «Duvar §ehirdeki iki yetim erkek \!OCUga ait
tir.» buyurmu§tur. Nitekim bir ba§ka ayette §Oyle buyurur : «Nice ka
sabalar vard1r ki; onlar, seni ~1karanlarm kasabalarmdan kuvvet ba
kimmdan daha gfi'~lu idiler.» (Muhammed, 13) Yine mu§riklerden 
naklen §oyle buyurur : ccBu Kur'an §U iki kasabadan birinden buyfik 
bir adama inmeli degil miydi?» (Zuhruf, 31) Yani Mekke ve Taif'den 
birine. 

Ayetin manasl §Oyledir : Bu duvarl Hazlr duzeltmi§ti. Qunku §e
hirdeki iki yetim ~ocuga aitti. Ve duvann altmda onlara ait bir defi
ne sakll idi. ikrime, Katade ve bir ba§kas1 der ki: Onun altmda ~o
cuklar i~in gomUlu bir mal vard1. Ayetin akl§mdan da bu, anla§Ilmak
tadir. ibn Cerir merhumun tercih ettigi kanaat ta budur. Avfi, ibn Ab
bas'tan naklen; onun altmda bulunan hazine, bilgi hazinesiydi, der. 
Said ibn Cubeyr de boyle demi§tir. Mi.icahid ise; uzerinde bilgi bulu-
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nan sayfalar oldugunu sayler. Nitekim merfu' bir hadiste bunu te'yid 
eden bir rivayet nakledilmektedir. ~oyle ki: Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar, 
Mtisned isimli me§hur eserinde der ki: Bize ibrahim ibn Said .. . Ebu 
Zerr (r.a.) den nakletti ki; o, §byle demi§: Allah Teala'nm kitabmda 
zikrettigi define, altmdan bir sayfayd1. Uzerinde §U ifade yaz11lyd1 : 
Kadere kesin olarak inamp da yorulan insanm ni~in yorulduguna hay
ret ettim. Cehennemi amp ta giilen insamn ni~in gtildtigtine §a§tlm. 
Oltimii hatlrlaJip da gafil olan insanm ni~in gafU olduguna §a§tlm. 
La ilahe illallah Muhammedun Ras(llullah. Burada ravi olarak yer 
alan Bi§r ibn Mtinzir, Masis kad1s1 diye de bilinir. Hafiz E.bu Ca'fer el
A~ili bunun hadisinde vehm oldugunu bildirir. 

Bu konuda Selef'ten baZI eserler rivayet edilmi§tir. Nitekim ibn 
Cerir Taheri Tefsir'inde der ki : Bize Ya'kub... Nairn el-Anberi'den 
nakletti ki -o Hasan el-Basri'nin meclisinde bulunanlardan imi§
ben Hasan el-Basri'nin <<Altmda da onlara ait bir define va.rd1» aye
ti konusunda §6yle dedigini i§ittim demi§ : Bu define, tizerinde §U 
ifadenin yaz11l bulundugu altundan bir levha idi: Rahman, Rahim 
olan Allah'm ad1yla. Kadere inanan insamn nas1l tiztildtigiine §a§a-

.. . II 

nm. Oltime kesin olarak inanan insamn nas1l sevindigine §a§anm. 
DtinyaJI tamy1p dtinya ehlinin degi§imlerine '§ahid olup dtinyaya bel 
baglayan insana §a'§anm. La ilahe illallah Muhammedun RasUlullah. 

Bana Yllnus .. . Gufre'nin kolesi Orner' den nakletti ki; o, §Oyle de
mi§ : Allah Teala'nm magaradan soz ettigi surede <<Altmda da onla
ra ait bir define vardL» buyurarak soz konusu ettigi hazine; altun
dan bir levha idi. Uzerinde §U ifadeler yaz1h idi : Rahman, Rahim 
olan Allah'm ad1yla. Cehennemi bilip de gillen adama §a§Illr. Kade
re kesin olarak inamp da yorulan adama §a§Ihr. Oltimtin gelecegine 
kesin olarak inamp da gtiven i~inde duran adama §a§Ihr. Allah'tan 
ba§ka ilah olmad1gma §ahadet ederim. Muhammed'in Allah'm kulu 
ve RasUlii olduguna §ahadet ederim. Bana Ahmed ibn Hazlm el Gl
fari anlattl ki Hennade Bint Malik ... Hammad ibn Velid'in §oyle de
digini i§ittim, demi§ : Ca'fer ibn Muhammed; <<Altmda da onlara ait 
bir define vardl.» ayeti konusunda §Oyle dedi : Bu; iki bU\!Uk satlrdl. 
O'~tinctisti tamamlanmaffil§tl ve §U ifadeler yer ahyordu : R1zka kesin 
olarak inanamn nas1l yorulduguna §~anm. Hesaba kesin olarak ina
nanm nasll gaflete dald1gma -§a§anm. Oltime kesin olarak inanamn na
Sll tiztildtigtine §a§anm. Zira Allah Teala buyuruyor ki : ccisterse bir har
dal danesi kadar ag1rhkta olsun, Biz onu da getiririz. Hesab gorticti 
olarak Biz, ka.fiyiz.» (Enbiya, 47) Rivayeti nakleden Hennade Bint 
Malik e§-~eybani der ki : 0 \!Ocuklann, babalarmm iyiliginden dolaJI 
korunduklan bahsedilmi§ fakat onlann iyiligi soz konusu edilmemi§-
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tir. Onlarla kendileri igin korunduklan babalan arasmda yedi. g()bek 
vard1. Ve babalan orgiicii idi. Bu, imamlarm zikrettikleri ile daha on~ 
ce varid olan hadis eger dogru ise, Ikrime'nin kavli ile geli§en bir ta
rafi yoktur. :ikrime; bu hazinenin mal oldugunu soyliiyordu. Onlar 
da altundan bir levha oldugunu soyliiyorlar. Bunun iginde fazlasiy
la mal · bulundugunu belirtiyorlar. Aynca o, levhanm iizerinde bilim, 
hikmet ve ogiit ya·zih oldugunu da ekliyorlar. Allah en iyisini bilen
dir. 

«Babalan iyi bir kimse idi.» Bu da gosteriyor ki; salih bir ki§inin 
soyu korunur ve onun kullugunun bereketi diinya ve ahirete uzamr, 
soyundan gelenlere §efaatl ula§Ir. Onun rahat etmesi igin, soyundan 
gelenlere cennet derecelerinin en iist derecesi verilir.· Nitekim bu. ko
nuda ayet ve hadisler varid olmu§tur. !Said :ibn Ciibeyr, ibn Abbas'tan 
naklen; gocuklarm babalannm iyiliginden dolayi korunduklanm bil
dirmi§tir. Ancak kendilerinin iyi olduklan bahis mevzuu edilmemi§
tir. Onun yedinci atadan baba oldugu da yukanda soylenmi§ti. 

«!Rabbm; onlann erginlik <;agma ula§masim ve Rabbmdan bir 
rahmet olarak definelerini gikarmalanm istedi.» Burada irade, Al
lah'a isnad ediliyor. <;iinkii onlarm erginlik Gagma ula§masmi, Al
lah'tan ba§ka kimse saglayamaz. Oldiiriilen \!Ocuk hakkmda da §Oy
le buyurulmu§tu : «Rablannm o <;ocuktan daha temiz ve daha <;ok 
merhametli birini vermesini istedik.» Gemiden bahsedilirken de onu 
kusurlu k1lmak istedim, deniyor. Allah en iyisini bilendir. 

«Ben, bunlan kendiligimden yapmad1m. Rabb1mdan bir rahmet 
olarak.» Yani bu ii<; durumda da yaptig1m §U i§lerin hig birisi benim 
kendiligimden yaptig1m davram§ degildir. Sadece Allah'm bize an
lattigl bir rahmettir. Gemi halk1, gocugun anne ve babas1, salih ev
lad konularmm hepsi de Allah'm rahmetindendi. «Ben bunlan ken
diligimden yapmadim.» Boyle emredildim ve boyle yapmam bildiril
di. Bu tfade HIZlr Aleyhis.selam'm peygamberligini sayleyenlerce de
lil gosterilmektedir. Bununla beraber daha once <<Kullanmizdan bir 
kul buldular ki, Biz ona kat1m1zdan bir rahmet venni§ ve kendisine 
nezdimizden bir ilim ogretmil§tik.» buyuruluyor. 

Ba§kalan da dediler ki : Haz1r bir rasuldiir. Hatta krald1 diyen
ler de vard1r. Bunu Maverdi Tefsir'inde nakleder. <;ogunluk ise Ha
zir'm nebi olmay1p veli oldugu gorii§iinii benimsemi§lerdir. En iyisi
ni Allah bilir. Ibn Kuteybe, el-Ma,arif isimli eserinde nakleder ki: Ha
zir'm ad1 Haz1r Belya :ibn Melkan imi§. Onun babas1 Falig, onun ba
basi Gabir, onun babas1 ~alih, onun babas1 Erfah§ez imi§. Onun ba
basi Nuh Aleyhlssel'am'm oglu 'Sam imi§. (Ibn Kuteybe, El Marif, 42). 
Derler ki: Haz1r'a «Abbas'm babas1» kiinyesi verilmi'§ ve Haz1r laka-



--- -

5058 iBN KESIR (Ctiz: 16; Sftre: 18 

b1yla adlandmhrm~. 0 krallar soyundanmi§. Nevevi, Tehzib el-Es
ma isirpli eserinde bunu nakleder. Sonra gerek o, gerekse ba§kalan 
Haz1r'm k1yamet giiniine kadar ya§ad1tpm ve diri oldugunu soyler
ler. Ancak bu konuda iki gorii§ vard1r. Nevevi ve ibn Salah, onun ya
§adigi gar~iinii benimserler. Bu konuda Selef'ten ve digerlerinden 
pek c;:ok hikaye ve eserler naklederler. Onun baz1 hadislerde ad1 ge
c;:erse de, bunlardan pek c;:ogu sahih degildir. En me§hur olam ta'ziye 
ile ilgili hadislerdir. Bunun isnad1 ise zaytftlr. 

Daha sonraki bilginlerle ba§kalan, bu konuda yukardakinin ak
si gorii§ii tercih ederler. Ve delil olarak da Allah Teala'mn: «Senden 
once hi\! bir be§eri oliimsiiz kllmad1k.» (Enbiya, 34) ayetini gasterir
ler. Nitekim Hz. Paygamber de Bedir giinii §'oyle buyurmu§tur : Al
lah'rm; ~ger §U toplulugu helak edersen, bir daha yeryiiziinde Sana 
ibadet edilmez. Yine Hz. . Peygamberden HaZir'm kendisine' geldigi, 
yamnda bulundugu, beraber sava'§tlgma dair hie;: bir rivayet nakle
dilmemi'§tir. Eger Haz1r sag olsayd1; Hz. Peygamberin ve ashab1mn 
pe§inden gider, onlann yanmda yer ahrd1. Qiinkii Hz. Peygamber, 
her iki topluluga yani cinnlere ve insanlara peygamber olarak gan
derilmi§tir. Aynca Hz. Peygamber baz1 ifadelerinde: Musa ve isa sag 
olsalard1, bana uymaktan ba§ka bir §ey yapamazlard1, buyurmu§tur. 
Oliimiinden k1sa bir sure once de §oyle demi§tir : Yeryiiziinde bulu
nan hie;: bir kimse baki degildir. Daha buna benzer baz1 deliller zik
rederier. 

Ima.m Ahmed tbn Han bel der ki : Bana Yahya ibn Adem... Ebu 
Hiireyre (r.a.) den nakletti ki; Raswullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 
Haztr'a HaZir ad1mn vedlmesi; beyaz bir otun iizerine oturmu§ ol
masmdandir. 'Bir de bakt1 ki altmda bulunan, titreyen yemye§il bir 
§eydir. Bunu Ahmed ibn Hanbel Abdiirrezzak kanahyla da rivayet 
eder. Buhari'nin Sahih'inde de Hemmam ibn Miinebbih kanal1yla 
Ebu Hiireyre'den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmU'§ : 
Haz1r'a bu adm verilmesi, onun kuru otun iizerind~ oturmasmdand1r. 
Qiinkii bir de bakt1 ki; arkasmda bulunan her §ey titreyen yemye§il 
ottur. Buradaki kuru ot anlamma gelen (, o.J.)ll) kelimesi, kurumu§ 
ve burulmU'§ ottur. Abdiirrezzak b-3yle der. Bununla yeryiiziiniin kas
dedildigi de soylenmi§tir. 

<d§te dayanamad1gm §eylerin te'vili budur.>> i§te ic;:in darallp ta 
benim sana haber vermeme kadar sabredemedigin olaylarm tefsiri 
budur. Ancak olaylan yorumlay1p, ac;:Iklaytp, izah edip, mii§killeri hal
lettikten sonra Allah Teala { r1z.-j t ~ ifadesini kullamyor. Bundan 
once ise mii§kil c;:ok fazla oldugundan dolayt «Sana, yaptlg1m i§lere 
dayanamazsm demedim mi?» buyQrarak ( ' ~ (. ) kelimesini kul-
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lamyor. Boylece ~ra ag,.r, hafife hafifle mukabele etmi§tir. Nitekim 
bu surenin 97 nci ayetinde de §Oyle buyurur: ((Onlar artlk ne onu 
~abildiler, ne de delip ge~ebildiler.» Aym ayette de C · ly;lk::.....l ) 
ve ( ·ly; lk.....l ) kelimelerini birbirine mukabeleten kullanmaktadir. 
Binaenaleyh laf1z ve anlam bak1mmdan uygun dti§en ifadeyi se~mi§
tir. Allah en iyisini bilendir. 

Denilirse ki: MU.Sa'nm delikanhsmm durumu .ne oluyor? 'Klssa
mn ba'§mda roz konusu edilmi§, sonra zikredilmemi'§tir. 'Cevab olara.k 
denir ki: K1ssamn anlatllmasmda giidtilen maksad; Musa Aleyhisse
lam'm Haz1r ile olan hadisesi ve aralannda cereyan eden vak'alard1r. 
Musa'mn delikanhsi ise, buna bagh olarak soz konusu edilmi§tir. Da
ha once ge~en sahih hadislerde ve diger rivayetlerde bu delikanhmn 
Yu§a' Ibn Nun oldugu soylenmi§tir. Bu zat, Musa Aleyhisselam'dan 
sonra israilogullanmn .ba§ma ge\!mi§ti. Bu da ibn Cerir Taberi'nin 
Tefsir'inde naklettigi rivayetin zay1f oldugunu gosterir. ~oyle ki : ibn 
Cerir Taheri, ibn Humeyd kanahyla ... ikrime'den nakleder ki; ibn 
Abbas'a §6yle denmi§ : fMU.Sa Aleyhisselam'm delikanliSI beraberinde 
bulundugu halde ondan hi~ bir bahis duymad1k, bunun sebebi nedir? 
ibn Abbas demi§ ki: Delikanlmm haberinden bahsedildigine gore, o 
sudan i~mi§ ve oltimstizler arasma kan'§ffii§tlr. Alim zat onu almi§, 

· bir gemiye bindirerek denize salmi'§tlr. Klyamet giintine kadar o, de
niz dalgalanyla bogu§maktadir. Bunun sebebi, onun i~memesi gere
ken bir sudan i~mi'§ olmasidir. Bu hadisin isnad1 zay1ftlr. Ra.viler ara
smda yer al'an Hasan ibn Umare metruk bir ra.vidir, babas1 da bilin
meyen bir ki§idir. 

----- i Z A HI -----

Ancak burada §ayan-I dikkat · bir nokta vard1r ki o da H1z1r'm ol.:. 
dtirdtigti erkek \!Ocuk me.s'elesidir. Eger bu erkek ~ocuk balig idiyse 
filhal ktifr ve tugyamna htiktim, §eriata muvat1k olur. Fakat Cum
hur'un dedikleri gibi, heniiz balig olmami§ bir sabi idiyse onun kti
fUrti ve tugyam nihayet istikba.lde vaki' olacak bir hakikattir. H1z1r 
lediinni ilim ile onun hal ve istikbaldeki btitiin gizliliklerini bilmi~ 

dahi olsa bir sabi §6yle dursun bir baligi bile ileride yapacag1 SU\!tan 
dolayi katletmek §tiphe yok ki §eriata muhalifdir. Nitekim Hazreti 
5mer (r.a.) Mugire'nin kolesini gortince; bu beni katledecek demi§, 
kendisinin katili . olacag,.m bilmi.~ idi, o halde neye b1rak1yorsun ey 
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mu'minlerin ermn, dediklerinde; ne yapay1m, henuz bir '§ey yapma
mi&tlr ve s1rf kalbindeki §eyden dolaYI da §er'an muaheze olunmaz 
dedi, ve dedigi gibi ertesi gun '§ehid oldu. §u halde H1z1r'm katletti
gi; eger sabi ise bundaki hukiim, hakikat ile §eriat arasmda bir ay
nlma noktas1 te§kil etmez mi? Ve bu surette Musa bu te'vile nas1l 
kani' olur? Buna soylenebilecek cevab §U iki vecihten birisi olabilir : 

1 - Musa'mn te'vile i'tiraz etmemesinden zahir olan §Udur ki : 
Qnun «temiz bir nefis» diye bir ma'sum zannettigi oglan, sabi degil, 
ba.lig azgm bir ka.Jir, katli vacib bir gene; imi§. Bu karine kar§ISmda 
sabi idi, kavli kabul edilemez. 

2 - §eriatm hakikati Allah'm emridir. H1z1r da bunu kendili
ginden degil, Allah'm emriyle yaptlgm1 soylemi§, Musa'nm i'tiraz et.
memesine sebep de bu, olmu§tur. Zira bu suretle H1z1r ozel hallerde, 
ozel bir §eriat ile me'mur bir peygamber oldugunu anlatmi§, demek
tir. Binaenaleyh o sabi hakkmda icra ettigi kat! hukmu, k1yasa mu
halif olmakla beraber H1z1r i<;in ozel vahye mustenid ozel bir §eriat 
olmu§ olur. Bu ise §eriat ile hakikat arasmda bir ihtilara degil, iki 
peygamberin §eriatlan arasmda bir farka raci' olur. Ve Mftsa'Yl HI
Zir'dan ay1ran en muhim nokta da bu farkt1r. Beyan olunan iic; vak'a
dan uc;u de H1z1r'm hem bilgi §eklinde, hem de hareket §eklinde ba§
ka bir hususiyyet gosterdigi gibi bilhassa erkek c;ocuk hukmunde de 
bir husftsiyyet gostermektedir : 

Evvela; ilim nokta-i nazarmdan bakild1g1 zaman, onun ilmi, gemi, 
erkek c;ocuk, d1var hakkmda oldugu gibi, e§yamn goriilen tarafmm ge
risinde kalan gizliliklerini, istikbaldeki mukadderatl, mazideki gizlilik
leri durumun goriinii§ii gibi bilivermekte oldugu anla§Illyor. Onun ic;in 
buna gayb, batm ilmi, ozel anlam1yla ledunni bilgi demi§lerdir. 

ikinci olarak; fiil haysiyyetinden bak1ldig1 zaman, yaptlg1 §eyler, 
halktan Hakk'a dogru giden fiiller degil, Hakk'tan halka dogru olan 
fiillerdir. Binaenaleyh o, Musa gibi halk1 Hakk'a g6turmege me'mur 
degil, Hakk'tan halka olan mukadderatm infazma me'mur demektir. 
Ve §U halde oglam oldurmesi de, Allah'm emriyle vefat eden sabile
rin ruhlanm kabza muvekkel olan oli.im meleginin vazife ve mes'uliyye-
ti gibi olur. 

Uc;uncu olarak; §er'ilik, ba§ka bir ta'birle husn ve kubuh nokta-i 
nazarmdan bakild1g1 zaman, fiilleri, g6ze gi::iriilmeyen gizli sebeplere 
dayall oldugu ic;in zahi;en c;irkin ve hikmetsiz gorunuyor. Esbabmm 
izah1yla hakikata mutab1k oldugu zaman ise uc;te ikisi k1yasa muvat1k 
ve biri k1yasa aykm bir istihsan oldugu anla§Ihr. Musa onun ilmin
deki hususiyyeti daha . evvel ledunnden haber alrm§, ondan bir rU§d 
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ogrenmege gelmi§ti, gordiigii niimune ise ona ameli ve §er'I cihetten 
kendisinin me'muriyyetine tevaJuk etmeyen ve bununla beraber i'ti
raza da hak vermeyen hususiyyetler bulundugunu ogrenmi§ ve bu
nun iizerine aralarmda aynlma geregi tahakkuk etmi'§tir. Demek ki 
Mu_sa, ilmini teblig ve izhara me'mur azim sahibi peygamberlerden 
bir peygamber oldugu halde H1z1r, teblige degil, hemen icraya me'
mur idi. Bundan dolayi H1z1r'm bir nebi degil, bir veli oldugunu soyle
yenler olmu§tur. Lakin yalmz veli olsa idi, oglam oldiirmek i~tin ozel 
hiikme sahib olamazd1. Bu suretle k1ssa H1z1r'm Musa'dan efdaliyye
tini iktiza etmez. Ancak Musa'nm her §eyi cem'eden bir ki§i olmadi~
m ve lediin bilgisinden Musa'ya verilmeyen §eyler bulundugunu anlat
mi§ olur. Bu da H1z1r'm hem Musa'mn mazhariyyetlerini toplayan iki 
kanath birisi tasavvurunu telkin ile Hz. Muhammed'in makammm ek
meliyyetini anlatmak i~tin bir haz1rhk demektir. Onun i~tin bu kissa
dan Ziilkarneyn hakkmdaki soruya ge\!iliyor. (Elmahh, Hak Dini Kur'
an Dili, IV, 3272-3274) 

---oOo---
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83 - Sana Ziilkarneyn'i sorarlar. Onu size anlataca
gun, de. 

84 - Dogrusu Biz onu yeryiiziinde bu.yi.ik bir kudret 
sAhibi kilmi~tik ve ona her ~eyin yolunu ogretmi~tik. 

Ziilkameyn 

Allah Teala peygamberine buyuruyor ki: Ey Muhammed; <cSana 
Ziilkarneyn'i sorarlar.» Ziilkarneyn'in haberini sorarlar. Daha once 
naklettigimiz gibi Mekke katirleri ehl-i kitab'a (yahudi ve runstiyan
lar) bir hey'et gondererek Hz. Peygamberi imtihan edebilecekleri soru
lar istediler. Onlar da dediler ki : Ona · yeryiiziinde gezinen adam1, ne 
yaptlklan bilinmeyen yigitleri, ruhu sorun. Bunun iizerine Kehf suresi 
nazil oldu. ibn Cerir burada Emevi el-Megazi isimli eserinde isnad1 za
yif bir hadis nakleder. ~oyle ki: Ukbe ibn Amir dedi: Yahudilerden bir 
topluluk Hz .. Peygambere gelip Ziilkarneyn'i sordular. Hz. Peygamber 
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de daha ba§mdan itibaren onlara Ziilkameyn'in haberini anlatti. An
lattlgl bu haber i'~erisinde §Unlar vard1 : Ziilkarneyn Rum as1lh bir de
likanh idi. Iskenderiyye'yi o kurmu§tU. Bir melek onu goge yiikselt
mi§ ve sedde kadar gotiirmti'§tti. Orada ytizleri kopek yiizii gibi olan 
bir kavmi gormti§tti. Daha uzun uzad1ya nakledilen bu rivayet ~irkin
liklerle doludur ve onun Hz. Peygambere ref'i sahih degildir. Daha ~ok 
tsrailogullannm haberlerinden aktarmadlr. Ne gariptir ki Ebu Ztir'a 
er-Razi, ~ok degerli bir yere sahib olmasma ragmen bu rivayeti btitti
ntiyle Delail en-Ntibtivve isimli eserinde nakletmi§tir. Bu, onun i~in 

garib bir nakildir ve onun naklettiginde de mtinker taraflar vard1r. Bu 
kotti hususlardan birisi de, Zillkarneyn'in Bizans'h oldugunu soyleme
sidir. Aslmda Rum olan ·Makedonya'h Filip'in oglu iskendir II.'dir ki 
Rumlar tarihlerini onunla ba§latirlar. iskender I. ise Ezraki'nin ve di
gerlerinin zikrettigine gore; Ibrahim AleyJ:iis~elam Ka'beyi yapt1g1 si
rada Allah'm evini tavM etmi§, ona inamp tabi olm~tur. Beraberin
de de Haz1r Aleyhisselarn varmi§. Ikincisi ise Yl.Ulanh, Madekonya'll 
Filip'in oglu Iskender'dir. Onun veziri de me§hur feylesof Aristatalis'
tir. Allah en iyisini bilendir. Bu ki§i, Rum milletinin memleketlerinde 
kullamlan tarihi koyand1r. isa Mesih'den yakla'§Ik ti~ yiiz sene once 
ya§ami§tlr. Kur'an'da zikredilen birinci Iskender'e gelince bu, Ezraki 
ve digerlerinin zikrettigi gibi Ibrahim Halilullah zamanmda ya§ami§
tir. Hz. Ibrahim Ka'beyi bina edip Allah'a kurban adad1gmda onunla 
beraber bu evi tavat etmi§tir. Biz, el-Bidaye ve'n-Nihaye isimli eseri
mizde bunun haberlerinden bir k1smm1 aktard1k. Oradaki nakillerimiz 
katidir. Hamd, Allah'a mahsustur. 

Vehb Ibn Mtinebbih der ki : Ztilkarneyn bir htiktimdardl. Bu ad1 
almasmm sebebi ba§Imn iki tarafmda bak1r bulunmas1yd1. Yine Vehb 
ibn Mtinebbih der ki : Baz1 ehl-i kitab bilginlerinin soyledigine gore; 
Ztilkarneyn ad1m almasmm sebebi, Bizans ve iran'a hakim olmas1d1r. 
Baz1lan da derier ki: Onun ba§mda boynuza benzer iki §ey vard1, onun 
i~in iki boynuzlu anlamma Ziilkameyn ad1 verilmi§tir. Stifyan es-sev
ri. .. Ebu Tufeyl'in §Oyle dedigini nakletti : Hz. Ali (r.aJ ye ZUlkarneyn 
soruldugunda, dedi ki : 0 kendini Allah Azze ve Celle'ye adayan bir 
kul idi. Kavmini Allah'a davet etti, onu almndan vurdular da oldti. 
Sonra Allah onu diriltti. Kavmini yine Allah'a davet etti, yine almn
dan vurdular da oldti. Bunun i~in ona Ziilkarneyn ad1 verildi. Ayn1 
ifadeyi ~u'be de Ebu Tufeyl'den nakleder ki Hz. Ali'nin bOyle dedigini 
i§itmi§. 

Ziilkarneyn'e bu adm verilmesi, gtine§in dogdugu ve battig1 yere 
ula§ffil'§ olmas1 nedeniyledir. 
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«Dogrusu Biz, onu yeryiiziinde biiyiik bir kudret sahibi kllilll§tlk.» 
Ona yeryiiziinde biiyiik bir kudret ve yer vermi§tik. Biitiin hiikiimdar
lara verilmi§ olan temkin, asker, harb aletleri ve hisar gibi §eylerin 
hepsi onda toplanmi§tl. Bu sebeple yeryiiziiniin dogularma ve batila
rma hakim olmu§, iilkeler ona boyun egmi§, kullann hiikiimdarlan 
onun oniinde diz ~okmii§, Arap ve Arap olmayan biitiin milletler ona 
hizmet etmi§lerdir. Bunun i<;in baz1lan derler ki : 0, giine§in dogu§ 
ve batl§ noktasma ula§t1g1 i<;in Zulkarneyn ad1m almi§tlr. 

«Ve ona her §eyin yolunu ogretmi§tik.» ibn Abbas, Miicahid, Said 
ibn Ciibeyr, ikrime, Siiddi, Katade ve Dahhak ile ba§kalan bu yolun, 
ilim anlamma geldigini soylemi§lerdir. Aynca Katade der ki: «Ve ona 
her §eyin yolunu 6gretmi§tik.» ayeti yeryiiziiniin konaklanm ve i§'a
retlerini bildirmi§tik, anlammad1r. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Es~ 
lem der ki : Bu, dil ogrenimi demektir. <;iinkii,Ziilkarneyn kiminle sa
va§Irsa, o milletin diliyle konu§urdu. 

ibn Ebu Lahia der ki : Bana Salim ibn Gaylan, Said ibn Ebu Hi
lal'den nakletti ki, Ebu Siifyan oglu Muaviye Ka'b el-Ahbar'a §6yle de
mi§: Ziilkarneyn'in atlm Siireyya yild1znia baglad1g1m soyleyen sen 
misin? Ka'b ona demi§ ki: Ben bunu soylemi§sem ne var? Onun hak
kmda Allah Teala «Ve ona her §eyin yolunu ogretmi§tikn demiyor mu? 
Muaviye'nin Ka'b el-Ahbar'a kar§I ~1kmas1 dogrudur ve bu noktada 
Muaviye hakhd1r. <;iinkii Muaviye, Ka'b hakkmda §oyle dermi§: Biz 
onun naklettiklerinde yalan soyledigini samyorduk. Onun kendi say
fasmda bulunmayam kasidh olarak naklettigi anlammda degildi. sa
oece kendi sayfa.smda bulunanlarm gogunlugunun uydurma, muhar
ref ve degi§tirilmi§ israiliyyat huratelerinden naklettigini soyliiyordu, 
anlammad1r. ~iiphesiz ki Allah ve Rasuliiniin haberi varken bu konu
larda bizim israiliyyata hig bir §ekilde ihtiyacimiz yoktur. Zira israi
liyyat kanallyla insanlara pek ·gok kotiiliik ve yaygm fesad sirayet et
mi§tir. Ka'b el-Ahbar'm <<Ve ona her §eyin yolunu ogretmi§tik.» aye
tinin te'vili olarak, kendi yamnda bulunan sayfada onun atm1 Siirey
ya ylld1zma baglad1g1 §eklindeki bilgiler dogru olmad1g1 gibi uygun da 
degildir. Zira bir be§erin bOyle bir §eye giicii yetmez. Goklerin yoluna 
ula§mak onun elinde degildir. Nftekim Hak Teala Biilkays (*) hak
kmda da «Ve sana her §eyden verilmi§ti.» (Neml, 23) buyurmu§tur. 
Yani hiikiimdarlara verilen §eylerin ayms1 sana da verilmi§tir. Allah 
Teala Ziilkarneyn'e iklimleri ve illeri, iilkeleri ve topraklan zabtetme 
yollanm saglamt§, dii§manlanm kmp ge9irmesini te'min etml§, yer-

(*) Miiellifin harekeli niishasmda Belkis ismi Billkays diye kaydedilmd!) onun i~in orji
nalde oldu~u gibi yazchk. 
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yuzuniin hiikiimdarlarml oniinde diz ~oktiirmii§, §irk ehlini oniinde 
boyun egdirmi§tir. Bu sebeple herkesin muhta~ oldugu yollardan ona 
pek ~ok §eyler vermi§tir. Allah en iyisini bilendir. 

Hafiz Ziyaeddin el-IMakdisi'nin el-Muhtare fi'l-Hadis isimli eserin~ 
de Kuteybe kanahyla... Habib ibn Hammaz'dan nakledilir ki, o; ben, 
Hz. Ali'nin yamndayd1m, bir adam ona Ziilkarneyn'in dogu ve batlla
ra nas1l ula§t1gm1 sormu§tU. 0 da Siil:ihanallah; ona bulutlar miisah
har kilmnn§, yollar saglanmi§, eller onun i~in a~Ilmi§tlr, diye cevap 
verdi, demi§tir. 

iZAHI -----

ZULKARNEYN ta'biri, Ziilyedeyn gibi bir lakabd1r ki, Ziilcena: 
heyn vasfma benzer. Kamus'ta tafsil olundugu iizere, «kam» bir~ok 
manalara gelir. Ezciimle boynuz, as1r bir ·zamanda miitekarin olan ce
maat manalarma geldigi gibi, insamn tepesine ve bahuslis ba§mm 
yanlanna, yani §akaklarma - -ki hayvanda boynuzun yeridir- ve er
keklerin per~emine, kadmlarm ziilflerine, Giine§in kursunun kenarma 
ve bir kavmin ba'§mda olan efendisine ilh ... 1tlak olunur. Binaenaleyh 
Ziilkarneyn lakabmm adlandmll§ §eklinde karnm manalarmdan her 
birine nazaran muhtelif miilahazalar miimkiin oldugundan miiteaddid 
kaviller soylenmi§tir. En me§huru Kur'an'm beyamndan da anla§Ila
cagi ve~hile Arzm '§ark ve garbma sahib demek olmasidir. Ki lisam
mizda cihangir ta'bir olunur. Hiiseyn Va1z tefsirinde mezk11r oldugu 
iizere, zahir ve batma sahib manas1 da Kur'an'm oziine miinasib ve
cihlerdendir. Buna da lisamm1zda Ziilcenaheyn denilir. Miifessirlerin 
a~1klamalarmdan Ziilkarneyn Iakab1yia Iakablandmlmi§ olan zevatm 
bir degil, miiteaddid oldugu anla§Illyor, Kur'an'da zikrolunana; biiyiik 
Ziilkarneyn deniliyor. 

Vaktiyle Yemen'de tebabia denilen Himyer krallanndan baz1 biiyiik 
fatihlere, ezciimle Mekke'nin binasmda Hazreti ibrahim'e ugray1p on
dan feyz ald1g1 rivayet edilen Sa'b ve Semerkand isminin nannna nis
beti nakledilen :;;emmeryera§ Ziilkarneyn yadedilmi§ olduklan gibi Af
ridun ve iskender gibi arab olmayan cihangirlere dahi bu lakab veril
mi§ ve bunlarm en miiteahl\iri, iskender ol!mak hasebiyle tarih~iler ara
smda <<Ziilkarneyn» §ohreti iskender'in olmu§tur. Yahudiler kitablann
da Ziilkarneyn Rumdan ~1kan bir gen~ idi ki M1s1r'I ve iskenderiyye'yi 
bina etti ve §6yle yiikseldi ve boyle yiikseldi diye mezkur bulundugu 
hakkmda bir rivayet dahi goriilmek hasebiyle bu babta tarlhi miinaka-
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§ayJ. bertaraf etmek isteyen baz1 miifessirler de biiyiik Ziilkarneyn'in Is
kender oldugunu kabul etmek istemi§lerdir. Nitekim Alusi de buna 
zahib oliDU§tUr. 

Muvahhid bir hakim olan ve fevkalade fiituhatlyla alemde ozel 
bir tarih agmi§ bulunnn iskender'in, Ziilka.rneynlerden birisi oldugunu 
inkara mahal yoksa da Kur'an'da zikrolunan biiyiik zatlann niibiiv
vet makam1m da haiz bulunduguna gore; iskender'in bu derece yiik
seltilmesi §ayan-1 kabul goriilmemi§ ve iskender'in bir sed yaptlgr da
hi tarih bak1mmdan ma'lum olamami§tlr. Bir de iskender, ba§ka bir 
tarihte me§hur ve ma'lum oldugu cihetle bunu peygambere sormak, 
soranlarm maksadma muvaf1k almazdl. Hakkmda vahiyden ba§ka bi7 
suretle ma'lumat almmas1 dii'§iiniilebilecek bir suali, niibiivveti imti
han etmek isteyen soranlarm maksadlarma nas1l uyar? Onun igin bu 
sual eski tarihin karanllklanna kadar dalan bi:r mevzu' olmak iktiza 
ediyor. 

Gergi iskender'den sonra da '§arka, garba sefer etmi13. sed yapml§ 
cihangirler yok degildir. Mesela Roma imparatorlarmdan birinin !n
giltere'de, Kisra Nll§irevan'm Kafkas daglarmda Babiilebvab, b~ka bir 
deyimle Demirkap1 denilen mevkide birer sed yapmi§ olduklanm ta
rihler gosteriyorlar. Lakin bu sualin, fiituhatl garb1, §arkl tuttuktan 
sonra Kuzey'de iskitlere kadar varan ve aym zamanda Ak denizden 
K1z1l denizine kadar bir sed yaptlg1 rivayet edilen MISir'll biiyiik Ram
ses gibi maddi ma'nevi ·bir §6hreti haiz bulunan daha eski ve daha yiik
sek bir cihangiri istihdaf etmi§ olmak, rivayeten ve dirayeten daha 
miilayimdir. 0 halde bu Ziilkarneyn kimdir? 

BaZilan bunun Ibrahim Aleyhisselam zarnanma rastlayan Afridun 
(Feridun) ibn Esfiyan ibn Cem§id oldugunu soylemi§lerdir. Ki iran 
Pi§dadiyan siilalesinden adalet ve giizel siretle me§hur idi. Ziilkarneyn'
in mukaddimesinde H1z1r bulunuyordu, H1Z1r, Afridlln zamamnda ba'so
lunup Hazreti Musa zamanma kadar kalml§ idi. Ziilkarneyn, ibrahim 
Aleyhisselam zamamnda idi gibi eski kitab ehlinden mervi baz1 sozler 
bununla alakadar goriiniir. Ebu Zeyd el-Belhi r<Suver el-~$lim» namm~ 

daki kitabmda Afridun'un vahyile miieyyed oldugunu soylemi'§ ve ta
rihler biiyiik bir cihangir oldugunu nakleylemi§lerdir. 

ibn !shak «Ziilkarneyn>> in ismi Merziban ibn Merduye oldugunu 
soylemi§, bazilan Abdullah ibn Dahhak demi'§, ba Zllan da Mus'ab Ibn 
Abdullah ibn Feyman ibn Men~ur ibn Abdullah ibn Ezr ibn Avn ibn 
Zeyd ibn Kehlan ibn Sebe' ibn Ya'rub ibn Kahtan demi§ler. Ebu Rey
han el-Beyruni « ~li-1 .:,.,_;11 :r- ~l:)t .)~'il . >> isimli eserinde «Ziilkar-

Tefsir, C, X. F . 3'18 
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neyn» Ebu Kerb Bemiyy ibn Ubeyd ibn Efriki§elhimyeri'dir. Bunun miil
ku yeryuzunun dogularma ve batllarma ula§illl§ti., diyor. 

(. ........... ) 
Bu daha uygundur. <;unku Ziil'l-Menar, zu Nuvas, zu Rueyn, zu 

Yezn, zu Cedlan gibi Zu'lar hep Yemen'dedir, demi§tir. ~u halde Afri
ka k1t'asm1 namma nisbetle tammakta oldugumuz Afrikl§, Zti'l-Menar 
unvam ile Himyer krallanmn ma'ruflarmdand1r. Tanca'ya kadar vas:Ll 
oldugu, Afrik1yye §ehrini bina ettigi, Berberleri Filistin, M1s1r ve sa
hilden Magribe nakleyledigi tarihlerde zikrolunuyor. Lakin bunun to
runu oldugu soylenen Ebu Kerb Semiyy veya ~ems ibn Umeyr namm
da birisi tarihen tesbit olunamami§ ve bimlenaleyh Ebu Reyhan el-Bey
runi'nin nakline i'tiraz edilip bunun ~emmeryera§ IB.fzmdan muharref 
olmas1 ihtimali ileri surtilmti§ttir. Filvak1' bir rivayette ~emmer Efri
ki§in oglu olup Irak ve <;in'e dogru hareket ederek vard1g1 yerlerde ki
tabeler diktirdigi ve Semerkand kal"asm1 kurdugu ve hatta Semerkand 
<~emmer»in kopard1{P, yani «~emmerkend» yahut «~emmer §ehri» de
mek oldugu zikrolunmu§tur. 

(. .......... . ) 
Bazllan bu ~emmer'in ba§mda iki sa~ orgusu oldugundan dolayi 

Ztilkarneyn tesmiye edildigini nakletmi§ ise de tercihe §ayan olan ri
vayette ~emmer, Efriki§in oglu degil Na§irunniam'm oglu oldugu gibi, 
Siileyman aleyhisselam zamanmdaki Belkis'ten sonra gelmi§ olmas1 
hasebiyle Kur'an'daki Ziilkarneyn'in daha once olmas1 rgerekecegi be
lirtilmi§tir. Nitekim Ebu'l-Fida, tarihind~ der ki: Ztilkarneyn, ~ayi§'in 
oglu Sa'b'd1r. Babasi Ra.yi§ birinci TUbba, ku~uk Sebe'nin oglu Sayfi'
nin oglu Kays'm oglu denilmi§ ise de Lokman'm biraderi Ztisu'ded'in 
oglu Haris Rayi§'tir. ibn Said ibn Abbas hazretlerine Kur'an'da zikr<>
lunan Ztilkarneyn'den sual edildi, Himyer'dendir dedi ki o mezkur Sa'
b'd1r dive nakleylemi~tir. Binaenaleyh yuce kitabta zikredilen Ziilkar
neyn Rum as1lh iskender degil, mezkur Sa'b ibn er-Ra.yi§'tir. Kamus 
mutercimi As1m Efendi de iskender kelimesinde bu kavli te'yid ederek 
dFI.ha baZI ta.:-.:silat nakleylemi§tir. (Elmahli, Hak Dini Kur'an Dili, IV, 
3275-3279). 

Muhammed ibn Ishak, bu surenin sebeb-i nuzUlu hakkmda der ki: 
Bana Mis1r'h bir ihtiyar anlatti, bundan kirk kusur sene once gelmi§ti 
yamm1za ona ikrime anlatmi§, ona ibn Abbas nakletmi§ ve demi§ ki: 
Kurev§'liler Haris oglu Nadr'I, Ebu Muayt oglu Ukbe'yi Medine'deki Ya
hudi hahamlanna gonderdiler ve dediler ki : Onlara Hz. Muhammed'
in durumunu ve niteliklerini anlatm. Soylediklerini bildirin ve nas1l 
hareket edecegimizi sorun. <;unku Yahudiler, ilk Kitab ehli bir kavim-



Kehf. 83-64) · HADtSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSlRt 5067 

dir. Peygamberlerle ilgili bizim bilmedigimiz \!Ok §eyleri bilirler. Bunun 
uzerine mezkur iki ki§i yola revan olup Medine'ye vardllar. Ve Yahudi 
hahamlanm bulup, Hz. Muhammed'in birtak1m sozlerini ve ozellikleri
ni onlara anlatt1lar. Ne yapaca.klanm sordular. Ve dediler ki: Siz, Tev
rat ehli bir kavimsiniz. Biz sizin yammza bu arkada§Imiza nasll dav
ranacagimiZI sormaya geldik. Bize bir yol g6sterin. Hahamlar onlara 
dediler ki : Size ti<; §eyi soyleyelim de ona sorun. Eger bu ii~ §eyden ha
ber verecek olursa o, Allah katmdan gonderilmi§ bir peygamberdir. 
Cevab veremez ise bo§ laf konu§ap birisidir. Bundan sonra ona ne ya
pacagmizl siz kararla§tlrm. Once ilk \!aglarda kaYip olan gen\!lerin du
rumunun ne oldugunu sorun. Zira bunlann <;ok garib hikayeleri var
dl. Sonra bir seyyah a.dam1 sorun ki, yerytizunun dogusuna. ve batlsi
na kadar varm1~tl. Ne olmu§tur onun durumu? U<;uncu olarak da, ruh 
nedir deyin ona? ~yet o size bun dan haber verecek olursa, bilin ki bir 
peygamberdir ve sozune uyun. Ama haber veremeyecek olursa; bilin 
ki o, bo§ laf konU§an adamm birisidir. Buna gore art1k ne yapmak is
terseniz yapm. Bilahare Nadr ve Ukbe Mekke'ye dondUler ve KureY§'
lilerin yamna gelerek dediler ki : Ey Kurey§ toplulugu, size oyle bilgi
lerle geldik ki Muhammed'le aramZI kesin olarak halledecektir bu bil
gller. Yahudi hahamlan bize ona baz1 sualler sorinam1z1 soyledi. Ve 
sovlenenleri tekrar ettiler. Bunun uzerine KPrey§'liler toplu halde Hz. 
Muhammed (s.a.) in yanma gelerek dediler ki: Ya Muhammed (s.a.), 
bildir bakahm· bize §U sordugumuz §eylerin -cevabm1. Ve Yahudi ha
hamlanmn sorduklan sualleri tekrar ettiler. Hz. Peygamber buyurdu : 
<<Sordugunuz suallerin cevab1m size yarm verecegim.n Ama «Allah di
lersen diye ilave etmedi. Kurey§'liler bunun uzerine \!ekilip gittiler. 
Tam on be§ gece Hz. Muhammed vahyin gelmesini bekledi. Ama va
hiyden eser duvulmadL Cibril Aleyhisselam ya.mna ugramad1 hi<;. Bu
nun uzerine Mekke'liler i§i az1tarak, sovlenmeye ba.§ladilar : Biz.e Mu
hammed yarm dedi, ama on be& gun gec;ti hala sordugumuz sorularm 
hie; birisine cevab veremedi. Bunun uzerine Hz. Peygamber (:Ok uzUldu. 
Hem va.hvin gecikmesine hem de Mekke'li mli§riklerin soylenmelerine 
cam ~1k1ldL Bilahare Hz. Cebrail Kehf suresini getirdi. Bu surede Hz. 
Pevga.mbere onlarm durumuna. neden uztildugunu belirten itab ifactc
lerivle beraber, gene; ada.mlarla ilgili ve dunvaYI dolasan seyyahla ala
kah ~orularm cevab1 ver allvordu. Ayrtca: «Sana ruhdan sorarlarn me
alindeki a yet de bu Strada nazil oldu. 

Bu bir rivayet. Yine ibn Abbas'ta.n rivave~le Avf'm belirttigine gO
re. ozellikle ruh avetlerinin sebeb-i nuzulU hakkmda &ovle bir riv!vet 
zikredilir : Yahudiler Hz. Peygambere; bize ruhdan haber ver, diyerek 
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sual tevcih ettiler. Ceseddeki ruhun nas1l azab gorecegini, ruhun Allah 
tarafmdan verildigini zikrettiler. Bu s1rada Hz. Peygambere bir ayet 
nazil olmad1. Ve onlara bir cevab veremedi. Bilahare Hz. Cebrail : «De 
ki: Ruh Rabb1mm emirlerinden bir emirdir. Ve size bilgiden ~ok az §ey 
verilmi§tir.n mealindeki ayeti inzal buyurdu. 

Bu 'ayetlerin nuzul sebebi hakkmda ~e§itli rivayetler bulunmakta
dlr. Biz, rivayetlere dalmak yerine Kur'ar:;'m kesinlik ifade eden ayet
lerinin I§Igi altmda meseleye bakmay1 tercih ediyoruz. Ve bu ayetten an
hyoruz ki, Hz. Peygambere Zillkarneyn He ilgili bir sual yaneltilmi§tir. 
Ama kim yoneltmi§tir bu suali? Kesin olarak bilmiyoruz oras1m. Za
ten bilmek, hikayenin ifade ettigi anlama bir §ey katmaz. 0 halde biz 
de fazla hi~ bir §ey soylemeksizin dogrudan dogruya ayeti ele alahm. 

Ayet-i Kerime, gerek Zi.ilkarneyn'in §ahsiyetiyle ilgili gerekse ya
§adigi yer ve zamanla alakah hi~ bir §ey soylemiyor. Zaten Kur'an'daki 
k1ssalann ortak noktas1 da budur. Tarihi hadiseleri tescil etmek gaye
si gudillmuyor bu kissalarla. Onun yerine k1ssadan g1kanlacak ibret 
unsuru kasdolunuyor. ibret unsuru ise, gok kere zaman ve mekan tah
didine muhtfu<; olunmaks1zm tahakkuk eder. 

Tarih ilmi bize, a<:h iskender olan bir kraldan soz ediyor. Ancak 
Kur'an'da zikredilen Zillkarneyn'in tarihten bildigimiz Yunan'h isken
der olmad1g1 kesin. Zira Grek krah iskender, bir putperest idi. Halbu
ki Kur'an'm soz konusu ettigi §ahiS hem Allah'm birligine, hem de ahi
rete ve oldukten sonra dirilmeye inanan bir zatt1r. 

Buyuk astronomi bilgini Ebu Reyhan el-Biruni ccGe~mi§ Ytizyillar
dan Kalan Eserlern adh kitabmda Kur'an'da zikri gegen Z\ilkarneyn'tn 
Himyer kabilesine mensub birisi oldugunu sayler. Zira Himyer krallan, 
adlarmm ba§ma mutlaka bir ccZi» ekini getirirlerdi. Zinavus ve Ziyezn 
gibi. Bu Zillkarneyn'in as1l ad1, ifrika§ oglu Ebu Bekir idi. Ve ordula
nyla beraber orta Akdeniz k1y1lanna, Tunus ve Merak~'e varmi§ ve 
orada ifrik1yye adh §ehri kurmu§tu. Ve bu ytizden bu k1t'aya onun adl
na nisbeten Afrika k1t'as1 denmistir. ZUJkarneyn admm verilmesine se
bep de gune§in iki ucuna varmi§ olmas1d1r. 

Bu soz dogru olaf?ilir. Ama biz, kesin olarak bir ara§tlrma imkam
.na sahib degiliz. Zira tarih ilminin kaynaklarmda Kur'an'da k1ssas1 
zikredilen ve hayat hikayesinin bir yam anlatllan Zillkarneyn'le ilgili 
ara§tlrma yapma imkam yok. Bunun durumu da Kur'an'da varid olan 
diger k1ssalarm durumundan farkll degil. Mesela Nuh kavmi, Hud kav
mi ve Salih Peygamberin kavmi gibi kavimlerin tarihi de pek bilin
miyor. Ctinki.t tarih ad1 verilen ilim, insanllihn omrtinP. k1vasla GOk 
yeni dogmu§tur. Halbuki tarihin bilmedigi daha nice biiyiik hadise-
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ler bulunmakta<hr diinya iizerinde. Bu yiizden biz bu konuda da ta
rihe dan1§ma ihtiyacm1 hissetmiyoruz. ~ayet Tevrat, tahrlf edilmeyip 
de uydurma §eyler eklenmeseydi, bu hadiselerin c;:ogunda giivenilebi
lecek bir kaynak olabilirdi. Ne var ki Tevrat efsane olmas1 §iiphesiz, 
YI~nlarca uydurma hurafelerle doludur. Aynca Allah tarafmdan vah
yedilen as1l Tevrat'a Jlgmlarca uydurma rivayetler konmw~tur. Bu 
yiizden tarihi k1ssalar konusunda Tevrat da gtivenilir bir kaynak ola
maz. ~u halde tahrif ve degi§iklikten korunan tek bir kitab kahyor. 0 
da Kur'an. Kur'an'da varid olan tarihi k1s.salarm biricik kayna~ var, 
'o da kendisi. 

Cok R'c;:1k bir ger~ek olarak bilmek gerekir ki; Kur'an-1 Kerim, ta
rih yoluyla kritik edilemez. Veya incelenmeye tabi tutulamaz. Bunun 
iki a~1k sebebi vard1r. 

1 - Bir kere tarih ilmi yeni dogmu§tur. B~eriyet tarihinde sa
Y1lamayacak kadar c;:ok hadiseler vard1r ki tarih ilmi hi~ bir §ey bil
mez onlardan. Kur'an bu tarihin bilmedigi hadiselerden de bir k1sm1-
m bize nakletmektedir. 

2 - Tarih, her ne kadar baz1 olaylan kaydetse de nihayet be§er 
elinin mahswiidiir. Ve onda biitiin insan emeginin mahsulii olan §ey
lerde bulunabilecek hata ve tahrifat bulunabilir. Biz giiniimiizii ele 
alacak olursak, bunca ula§1m vas1talarmm ve habede§me imkaruan
run geli§tig-I §U Siralarda dahi tek bir olay veya haberin birc;:ok §ekil
lerde anlatildi~ru, ~ok degi§ik ac;:llardan bak1ldi~ru, hatta birbirine 
Zld <;eli§kili yorumlar yaplld1gm1 goriiyoruz. i~te tarih dediglmiz Va
k1a da nihayet bu Jlgmlarca kahnt1larm altmdan c;:1kmadir. Her ne 
kadar incelendigi, elendigi ve ar~tmld1~ .sOylense de. 

KISacas1, Kur'an-1 Kerim'in zikrettigi k1ssalarm mahiyyetini ta
rihe sormak, normal insan aklmm kabul ettigi ilmi prensiblere ayk1n 
di.i.§er. Bunun otesinde i'tikadi olarak Kur'an'm belirttigi hususlann 
kesin ve kat'i soz olduguna inanmak gerektigi hususunu bir kenara 
brrak1voruz. Kur'an'da mevzuu bahis edilen olaylarm dogru olup ol
madi~m tarihe sormak istegi, Kur'an'a inanan, ve bunun yam s1ra 
ilmi inceleme metodlarm1 benimseyen hie; bir kimsenin ileri siireme
yecegi be§ ve anlams1z bir iddiad1r ... 

Her ne ise kim oldugunu bilmedigimiz birtakim kimseler liz. Pey
glamberden Ziilkarneyn'i sormu'§lar ve Alla1:1 Teala da burada varid 
olan Ziilkarneyn'in hayatmdan bOliimler vahyetmi§ ona. Oniimiizde 
bu ki§inin hayatma dair Kur'an'dan ba§ka bir kaynak yok. Binaena
leyh bir bilgiye dayanmadan bu konularda etrafh ma'lumat vermeyP 



5070 iBN KESiR (Cliz: 16; SOre: 18 

imkan bularmyoruz. Bir<;ok tefsirlerde bu konuyla ilgili <;e§itli riva
yetler zikredilir. Ama . hi~ birisi koklii bir ilmi esasa dayanmaz. Bu 
noktada tedbirli ve temkinli davranmak gerekir, <;iinkii israiliyyat hu
rafeleri ve uydurmalan ~ok yaygmd1r. 

Kur'·an-1 Kerim, Ztilkarneyn'in ii<; seferinden soz ediyor. Birisi ba
tiya, birisi doguya, birisi de iki seddin bulundugu yere yapilmi§tlr. 

·~imdi bu seferlerin ii<;iinii de ayet-i kerime'dl! varid oldugu gibi in
celemeye ~all§ahm. (Seyyid Kutub, Fi Zil~.l'il-Kur'an, IX, 460-464) 

---oOo---

85 - 0 · da bir yol tuttu. 
86 - En sonunda giine~in batt1~ yere vard1g1 zaman 

onu kara bir suda batlyor buldu. Orada bir kavmerastla
dl. Zillkarneyn; onlara azab da edebilirsin, iyi muamelede 
de bulunabilirsin, dedik. 

87 - Dedi ki : Kim zulmederse ona azab edecegiz. Son
ra Rabb1na dondiiruhir ve Rabbi onu, goriilmemi~ bir 
azaba ugratrr. 

88 - Fakat kim de iman eder ve salih ameller i~lerse, 
ona mUkAfat olarak giizel ~eyler vardlr. Ona emrimizden 
kolayml. da soyleyecegiz. 

Giine~in Battig,. Yer 

C<O da bir yol tuttu.» ibn Abbas bunun menzil anlamma geldiglni 
soylemi§tir. Miicahid ise; dogu ile bati arasmda bir konak . diye, tefsir 
etmi§tir. Miicahid'in bir b~ka rivayetinde; c<yeryiiziinde . bir yoln, diye 
tefsir ettigi ooylenmi§tir. Katade ise onun yeryiiziiniin konaklanm ve 
l§aret yerlerini izledigini soylemi§tir. Dahhak da buradaki yolun, ko-
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naklar anlamma geldigini belirtmi§tir. Said ibn Cubeyr ise; bunun, 
bilgi anlamma geldigini soyler. ikrime, Ubeyd ibn Ya'la ve Suddi de 
boyle derler. 'Matar der ki: Kendinden once bulunan i~aret ve izler, 
anlamma gelmektedir. 

«En sonunda gfule§in battlgi yere vard1g1 zaman» Yani Zillkar
neyn bir yol tuttu ve nihayet dfulyamn batl cephesinde gidile
bilecek en son noktaya kadar vard1 ki burasi dunyanm bati kiSmi
dir. Gokte gune§in battlgi noktaya ula~mak imkansizdir. K1ssa ve 
eskilerin haberlerini anlatanlann, Zillkameyn'in yeryuzunde bir mud
det gittigini ve nihayet arkasmdan gune§in batt1g1m soyledikleri §ek
lindeki haberlere gelince; bunlarm gen;ekle ilgisi yoktur. <;ogunlugu 
kitab ehlinin hurafeleri ve onlarm yalanc1 ve zmdiklannm uydurdu
gu §eylerdir. 

<cOnU kara bir suda bat1yor gordu.» Gfule§i Atlas Okyanusunda 
bat1yor olarak gordu. 0 klyiya varan herkes bunu gorur. Orada gune
§in suya dahp kayboldugunu mii§ahade eder. <;unku oras1 gune§in 
yerl~§tirildigi ve kendisinden hie; aynlmayan dordfulcu f~lekten ayn 
degildir. lAyette gec;en ve «Kara su» anlamma gelen ( · ~ j kelimesi, 
iki ktraetten birine gore ~urdan almm~tir. Ve bu anlama gelir. Ni
tekim aym kelimeyi Allah Teala HICr suresinde §Oyle ifacte etmekte
dir: «Andolsun ki insam balc;Iktan, i'§lenebilen kara bir topraktan ya.
rattik.» (Htcr, 28). Aym ayetin devammda ise §oyle buyurur : «Hani 
Rabbm meleklere demi§ti ki: Ben, balc;Iktan, i§lenebilen kara toprak
tan bir insan yaratacagim.» (HICr, 28) Dileyen bu ayetin tefsirine ba
kabilir. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bana Yunus... Abdurrahman el-A'rec'in 
§oyle dedigini nakletti : ibn Abbas «Onu kara bir suda batiyor g(}rdli>> 
kavlini okuduktan sonra §Oyle tefsir etm~tir: <;amurlu bir suda. Na
fi' der ki: Ka'b el-Ahbar'a bu ayet soruldugunda §Oyle dedi: Siz Kur'
an'I benden daha iyi bilirsiniz. Ben, bu ifadenin mukaddes kitabda 
kara bir c;amurlukta batt1r;t §eklinde oldugunu gOrdum. Ba§kalan da 
ibn Abbas'tan yukandaki rivayeti nakletrni§lerdir. Mucahid ve bir 
b~ka)SI da bOyle der. Ebu Davud et-TayaJisi.. . Ubeyy ibn Ka'b'dan nak-
leder ki, Hz. Peygamber kendisine bu ayeti ( ~ ) §eklinde oku
Inm}tur. Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki o, bu 
ayeti ( ' Ll:>-) §eklinde okumu~tur ve SICak bir suda diye mana ver-

I • 

mi§tir. Hasan el-Basri de boyle der. ibn Cerir Taheri der ki: Dogru 
olan; bu iki k1raetin de me§hlir olu§udur. Okuyucu hangi k1raete gore 
okursa, dogruyu tutturmu§ olur. Ben derim ki: Her ikisinin anlam1 
arasmda bir ~eli§ki yoktur. <;unkii o su, giine§in bati§I amnda gune-
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§in s1cakhg1 yaklru}tlgl i~in lSinml§ olabilir. Zira o zaman gtine§in I§m
lan engelsiz olarak suya vurur. Ka'b el-Ahbar ve ba§kasmm dedigi gi-
bi ( ~ ) kelirnesi, su ve kara ~amur anlamma gelir. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bana Muhammed ibn Musenna ... Ab
dullah'tan naklen dedi ki: Rasululla:h (s.a.) batt1g1 zaman giine§e 
baktl ve dedi ki: Allah'm k1zgm ate§i eger Allah'm emri engel olma
saydi, o yeryiiziinde bulunan her §eyi yakard1. Ben derim ki: Bu ha
disi Ahmed Ibn Hanbel Yezid ibn Harlin kanahyla nakletmi§tir. An
cak bu hadisin Peygambere ref'i konusunda §iiphe vard1r. Abdullah 
ibn Amr'm sozii olabilir. Yermuk giinii bulmu§ oldugu iki yiik e§ya
nm i~inden ~lkml§ olabilir. Allah en iyisini bilendir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Haccac Ibn Hamza ... Amr ibn Mey
mun'dan nakletti ki; ona Osman ibn Haz1r nakletmi§: Abdullah :ibn 
Abbas'a Ebu Sii:fyan oglu Muaviye'nin Kehf suresindeki bu ayeti 
(~~J '-:-' _;v) §eklinde okudugu soylenince, §Oyle demi§: Ben Mua
viye'ye ; sen bunu ancak ( 4!.-. ) §eklinde okuyabilirsin, dedim. Mua
viye Abdullah ibn Amr'a onu nasi! okudugunu sordu. Abdullah; se
nin okudugun gibi, dedi. ibn Abbas dedi ki: Ben Muavfye'ye; elinde 
indirilmi§ olan Kur'an varxilr, dedim. Bunun iizerine Ka'b el-Ahbar'a 
haber yollaJlp dedi ki : Tevrat'ta giine§in nerede batt1g1m gori.iyor
sun? Ka'b ona dedi ki: Arap~a bilenlere sor. <;iinkii onlar bunu ben
den daha iyi bilirler. Ben, Tevrat'ta giine§in su ve ~amur i~erisinde 
battl~m goriiyorum, dedi ve eliyle bat1y1 gosterdi. Osman ibn Hazir 
dedi ki: Ben, sizin yan1mzda bulunmu§ olsayd1m, kara bir suda goziin 
baki§mm nasi! artt1g1 konusunda birka~ soz soylerdim. ibn Abbas de
di ki : Neymi§ oyleyse o? Ben dedim ki : Tiibba'm s6ziinden Ziilkar
neyn'nin zikredildigi boliimden aktanlan bir §iirdir. Orada Ziil
karneyn'in, bilgiyi ahlak edindigi ve ona uydugu konusunda haberler 
vardir. Orada Tiibba §Oyle diyor .: 

Dogulara batllara gitti, arayarak dogru yolu gosteren bir Hakimin 
emrine giden yollan. 

Giine§in bati§Ini gordii gurub vakti, pis kokulu bal'~Ik gibi kat1 
ve ~amurlu suda. 

ibn Abbas dedi ki: (~I) kelimesi ne demektir? Ben; onlarm 
-dilinde ~amur demektir, dedim. ( J, l!JI . ) kelimesi ne demektir? deyin
ce; pis kokudur, dedim. ( ..l.o,J-1) kelimesi ne demektir? deyince; ka
ra, dedim. Bunun iizerine ibn Abbas bir adam veya bir ~ocugu ~ag1r
d1 ve; §U adamm dedigini yaz, dedi. 

Said ibn Ciibeyr der ki : Biz ibn Abbas'm yanmda bulunuyorduk. 
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0, Kehf suresini okuyordu. Nihayet en sonunda «Giine§in battlg1 yere 
vardlg1 zaman onu kara bir suda batlyor g6rdii.» ayetini okudu. Bu
nun iizerine Ka'b' dedi ki : Ka'b'm nefsi kudret elinde olan Allah'a ye
min ederim ki; ibn Abbas'tan ba§ka kimsenin bu ayeti Tevrat'ta indi
rilmi§ oldugu gibi okudugunu duymad1m. <;unku biz, Tevrat'ta giine
§in siyah bir kumsalda batt1gm1 okuyoruz. Ebu Ya'la el-Mavs1li der ki : 
Bize ishak ibn Ebu israil, Hi§am ibn Yusuf'dan nakletti ki; ibn Cii
reyc, «Orada bir kavme rastladi» ayetinin tefsirinde §6yle demi§: On 
iki bin kap1s1 olan bir §ehre girdi. Halkmm bagn§mas1 olmasayd1, in
sanlar batarken gune§in c;!lkardigi sesi duyacaklardL 

«Orada bir kavme rastladl.» Milletlerden bir millete. Anlat1llr ki 
bu, ademogullarmdan biiyiik bir ummet imi§. 

«Ziilkarneyn; onlara azab da edebilirsin, iyi muamelede de bulu
nabilirsin, dedik.» Yani Allah Teala onlara kar§I Ziilkarneyn'i gaUb 
getirdi, . iizerlerine hakini k1ld1, muzaffer etti ve kendisini serbest bi
raktL isterse onlar1 oldiiriip esir alabilir, isterse fidye ahp serbest bl· 
rakabilirdi. Onun adalet ve imam daha onceki davram§lannda ve a~Ik
lamalarmda goriilmii§tii. <;unkii onun «Kim zulmederse. ona azab ede
cegiz» dedigi bildirilmektedir. Kim kiifre ve Rabbma ~irk ~o§maya de
vam eder.se; «ona azab edecegiZ.ll Katade der ki: Oldiirmekle azab ede~ 
cegiz. Siiddi der ki : Onlar i~in bak1rdan bir kazan koyuyor ve ISitlyor, 
sonra onlar eriyinceye kadar i~ine atlyordu. Vehb tbn Miinebbih der 
ki: Karanhg1 iizerlerine gonderiyor, ag1zlarma, evlerine giriyor ve her 
taraftan onlan kw~atlyordu. Allah en iyisini bilendir. 

«Sonra Rabbma dondiiriiliir ve Rabbi onu goriilmemi§ bir azabn 
ui!ratlr.» E§SiZ bir §iddette ve ~ok ac1 bir azaba ugratlr. Bu ayette 61-
diikten sonra dirilmenin ve ceza.gormenin isbat1 vard1r. 

<<Fakat kim de iman eden> Bizim davet ettigimiz Allah'a kulluga 
gelir, e§i ve benzeri bulunmayan Allah'a ibadet ederse, «Salih ameller 
i§lerse; ona miikatat olarak giizel §eyler vard1r.» Ahirette Allah katm- . 
da giizel miikatatlar vard1r. «Ona emrimizden kolaYim da soyleyece
giz.» Mucahid; ma'ruf emri soyleyecegiz, diye mana vermi§tir. 

iZAHI -----

ikinci Mes'ele: Ziilkarneyn'in kim oldugu konusunda ihtilat edil
mi§ ve bu hususta §U gorii§ler ileri suriilmii§tiir. 

Birinci Gorii§ :· Bu gorii§te olanlar Ziilkarneyn'in Yunanh Philip
pus'un oglu iskender oldugunu ve Kur'an-1 Kerim'de §U ayet-i celile'le-
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'rin ZUlkarneyn diye adland1nlan ki§inin iktidarmm en uzak bat1ya ve 
doguya kada!' ula§tlgma delalet ettigini soylemi§lerdir. 

«En sonunda giine§in battlgi yere vard1g1 zaman onu kara bal~1kll 
bir suda bat1yor gordii.» (Kehf, 86) 

«Nihayet giine§in dogdugu yere ula§tl~nda ... » (Kehf, 90) 
Aynca bu adamm iktidan en uzak kuzeye kadar da ula§mi§tlr. 

Qiinkii Kur!an-1 Kerim'de bununla ilgili olarak zikredilen Ye'cuc ve 
Me'cuc'ler en uzak kuzeyde ya§ayan Tiirkler'den bir topluluktur. Yine 
Kur'an-1 Kerim'de belirtilen Sedd; tarih kitaplarmda anlatild1gma go
re en uzak kuzeyde bulunan bir yap1d1r. 

K1saca Kur'an-1 Kerim'de ZUlkarneyn diye isimlendirilen bu ki
§inin iktidanp.da en uzak batl, dogu ve kuzeye kadar ula§tl~ yine Kur'
an-1 Kerim'de beyan edilmektedir. Zaten yeryiiziiniin ya§amlan kiSim
lan da bu yerlerdir. Boyle geni§ bir iktidarm al~1lm!§m d~mda bir ik
tidar oldugu §iiphesizdir. Boyle bir iktidarm ise gizli kapah kalmadan 
her donemde admm amlmas1 gerekir. 

Tarih kitaplarmda Kral iskender'den ba§ka iktidan bu s1mrlara 
ula§an herhangi bir kimseye rastlanamamaktadlr. 

<;iinkii iskender babas1 oldiikten sonra f1rkalara aynlan .Rum kral
lanm bir araya getirmi§, daha sonra ise bat1 krallanm birle§tirmi§ ve 
onta:n yenerek Akdeniz'e kadar varm1§tlr, Oradan M1s1r'a doniip ken
ai adm1 verdigi iskenderiye §ehrini kurmu§ daha sonr~ da ~am top
raklarma girmi:§tir. Buradan da Israilogullarma dogru yonelmi§ Ku
diis'e ula§1p Beyt el-Makdis'te kurban kesmi'§ daha sonra Ermenistan'a 
ve Babulebvab denilen yerlere kadar varm1§tlr. Irakh'lar, K1ptiler, Ber
beri'ler ona boyun egmi§tir. Daha sonra iskender Dara ibn Dara iizerine 
yiiriimii§, onu defalarca maglup ettikten sonra nobet~ilerinin amirini 
oldiirmii§ bOylece iskender iran imparatorluguna hakim olmU§tUr. Da
ha sonra ise Hindistan ve <;in'e dogru ilerlemi§ gok uzaktaki milletlerle 
&aVa§ffi1§t1r. Bundan sonra Horasan'a doniip orada bir\!ok §ehirler kurup 
Irak'a gelmi§, ~ehr-i Zur (Babil) da hastalamp orada Olmii§tiir. 

Kur'an-1 Kerim ZUlkarneyn'in biitiin yeryiiziine veya onun biiyiik 
bir k1smma s&,hip olan bir hiikiimdar oldugunu zikrettiginden ve tarih 
kitaplannda. da bOyle birinin ancak iskender oldugu tesbit edildiginden 
Ziilkarneyn ile Yunanll Philippus'.un oglu iskender'in kasdedildigi or-
taya ~1kmaktad1r. · 

Bu gorfr§te olanlar iskender'e ZUlkarneyn admm neden verildigi 
konusunda bir k8.9 gorii§ beyan etmi§lerdir : 

A - iskender giine§in dogdugu ve batt1g1 yerlere vard1~ i~in bu 
ad1 alm1§tlr. <;iinkii giine§in dogdugu ve battlg1 yerlere «K:arney'i§· 
~ems» denilir. · 
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Nitekim iran imparatoru Behmen'in' oglu Erde§ir'e de istedigi yer
de emrin~ yiiriitebildigi i~in iki kolu uzun anlammda <<Tavilu'l-Yedeyn» 
denil~tir. 

B - iranhlann iddialanna gore Biiyiik Keykuba.d, Philippus'un 
k1z1yla evlenmi§ fakat gerdege girince onda kotii bir koku duymu§ bu
nun iizerine k1z1 babas1 Philippus'a gondermi§, Philippus'un klz1 Key
kubltd'dan hamile kalmi§ ve babasma dondiikten· sonra iskender'i dfin
yaya getirmi§tir. Philippus bu ~ocugun kendisine ait oldugunu yay
ill!§; aslmda bu, Biiyiik Keykubad'm oglu imi§. Bu iddiada bulunanlar 
delil · olarak §Unu soylem~lerdir : iskender, Biiyiik Keykubad'a vardi
~nda heniiz olmemi§ti. Onun b~Im kuca~na koydu ve iskender Key
kubad'a §Oyle dedi: 

<~Babacigim, bu adamm sana ne yaptigm1 soyle de senin intikami
m ondan alay1m.» Evet, iranlllar; iskender'in babasmm Biiyiik Key
kubact, annesinin ise Philippus'un k1z1 oldugunu ve iskender'in Rum 
ve Fars olmak iizere iki 1rktan meydana geldiginden otiif\i iki boynuz
lu anlamma gelen <<Ziilkarneyn» ad1m ald1gmi soylemi§lerdir. 

iranl1lar bunu, iran krallan di§mda bOyle bir krahn olmamas1 ve 
ancak onlann soyundan gelen birinin boyle biri olabilecegini iddia et-' 
tikleri i<;in boyle soylemi§lerdir. Aslmda bu, dogru degildir. iskender'in 
Keykubad'a <<babacigim» diye hitap etmesi ise tevazuundan ve ona 
sayg1smdand1r. 

ikinci GOrii§: ikinci bir goriil? olarak <<el-Asar el-Bakiye An el-Ku
run el-Haliye» diye isimlendirdigi kitabmda Astronomi bilgini Ebu Rey
han el-Herevi §Unlann nakledilcligini soylemektedir: 

Ziilkarneyn'in, Ebu Kerb §emr ibn Ubeyr ibn Afrike§ el-Himyeri 
oldugu soylenilmektedir. Qiinkii bu zatm iktidan yeryiiziiniin dogu ve 
batllarma kadar ula§ml§ ve Himyer kabilesinden bir §'air bununla if
tihar ederek §Oyle demi§tir: 

<<Benden once Ziilkarneyn de miisliimand1. Yeryiiziinde yiikselen 
bir krald1. Hi\! bir kimse onun gorii§iinde yan~ld1gm1 soyleyemedi. Do
gulara ve batllara ul~t1. Kerim ve Seyyid'den miilk sahibi olmamn yol-
lanm dilerdi.ll ' · · 

Ebu Reyhan devamla §Oyle demi~tir : Bu gorii§ akla en yakm ola- . 
md1r. Qiinkii isirnlerin ba§ma «Zu» ilave edilmesi Yemen'de yaygmd1r. 
Zuneva§, Zfinnun adlarmda oldugu gibi Yemenlilerin isimleri <<ZU.» ta~ 
klsmdan hali degildir. 

U<;fincii gorii§ : Bu gorii§te olanlar §Unlari ileri siirmii§lerdir : 
Her ne kadar Ziilkarneyn'in kim oldugunu kesin olarak bilmiyor

sak da onun Allah Teala'mn yeryiizfinde saltanat, ilim, hikmet ve hey
bet verdigi salih bir kul oldugu muhakkaktlr. 
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B:u gorii'§te olanlar Ziilkarneyn'in neden bu ad1 ald1g1 hususup.da 
rnuhtelif gorii§ler serdetrni§lerdir : 

1 - ibn el-Kevva Hz. Ali (r.a.) ye «Ziilkarneyn bir kral rn1 yoksa 
bir peygamber rni?» diye sorunca Hz. Ali (r.a.) §U cevab1 verrni§tir: 0 
ne krald1r, ne de bir peygarnberdir, o salih bir kuldur. Allah yolunda 
sava§lrken ba§mm sag tarafma vurulrnu§ ve olrnii§tiir. Sonra Allah Te
ala onu tekrar diriltrni§, daha sonra ba§lmn sol tarafma vurulmu§ ve 
olrn~tiir. Allah Teala onu tekrar diriltrni§tir. Bunun iizerine kendisi
ne ba§m iki taraf1 anlarnma da gelen Ziilkarneyn ad1 verilmi§ ve anla
tllan saltanata sahip olrnu§tur. 

2 - Zillkarneyn'in. zarnanmda iki nesil insan yok oldugu i~in ona 
bu isim verilrni§tir. Qiinkii Karneyn'in bir anlam1 da «yok olan iki oba.» 
dernektir. 

3 - Ba§1mn iki yam bak1rdan oldugu i~in kendisine bu isim ve
rilmi§tir. 

4 - Kafasmda boynuza benzer iki §ey varrnl§, onun i~in bu ad1 
alrm§tlr. 

5 - Tacmm iki boynuzu varrn1§. 
6 - P,eygarnberin buyurduguna gore bu zat diinyanm dogu ve ba

tlsml dola§tlgl i~in bu adla amlrnl§tlr. 
7 - Ziilkarneyn'in iki sa~ orgiisii vard1. 
8 ·_ Allah Teala l§lk ve karanhg1 ona miisahhar kllrnl§tl. Yiirii

diigii zarnan I§Ik oniinii aydmlat1r, karanhk ise arkas1m ortermi§. 
9 - ·cesur oldugu i~in iki boynuzlu anlarnma da gelen Ziilkar

neyn ad1m alrni§tlr. Nitekirn cesur insanlara «ko~» denildigi vaki'dir. 
Sanki bOyle biri emsallerini boynuzlayarak rnaglub etrni§ gibidir. 

10 - Rivayete gore bu zat rii'yasmda goge ~1ktlgm1, giine§in iki 
tarafma as1ld1gm1 gorrnii§. Bu sebeble de Zillkarneyn ad1m alrn!§tlr. 

11 - Nur ve zulrnete girdigi i~in bu ad1 ald1~ da soylenmi§tir. 
DOrdiincii GOrii§ : Bu gorii§e gore Ziilkarneyn rneleklerden bir me

lektir. Bu hususta Hz. Orner (r.a.) den rivayete gore Orner (r.a.) bir 
giin adarnm birinin bir ba§kasma; ey Zillkarneyn, diye seslendigini i§i
tince §Oyle derni§ : Allah'rm, Sen affet. Peygarnberlerin adlanm koy
rnakla raz1 olup yetinmediniz de rneleklerin adlanm da takar oldunuz. 

Bu hususta ileri siirillen gorti§lerin butiinu bunlard1r. Bize g6re 
bunlarm alda en yakm olan1 birinci gorti§tur. Bu gOrii§tin dayandlg1 
delili de daha once zikretrni§ bulunuyoruz. 

Boylesine buyuk bir iktidarm insanlar nezdinde bilinrnesi gerekli-
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dir. Ki boylesine biiyiik bir iktidar sahibi olarak da sadece iskender bi
linmektedir. Bu itibarla Ziilkarneyn'in iskender olmas1 gerekmektedir. 
Ancak bu g6rii.§te biiyiik bir 91kmazla kar§Ila§Ihr. 0 da §Udur. isken
der, filozof Aristoteles'in talebesi idi ve onun gorii§lerine sahipti. Allah 
Teala'nm ovdiigii zatm bu iskender oldugunu soylemek Aristoteles'in 
gorii§lerinin de dogru olduguna hiikmetmeyi gerektirir ki bunu ileri 
siirmek miimkiin degildir. En iyisini Allah bilir. 

U9iincii Mes'ele: Ziilkarneyn'm bir peygamber olup olmad1g1 konu
sunda ihtilaf edilmi§tir. 

A - Bir klSlm alimler bunun peygamber oldugunu iddia ederek 
§U delilleri ileri siirmii.§lerdir : 

1 - Allah Teala bir ayet-i celile'de: ((Dogrusu Biz, onu yeryiiziin
de biiyiik bir kudret sahibi kllml§tlk.» (Kehf, 84) buyurmu§tur. Bura-. 
daki kudretin dini kudret ile yorumlanmas1 daha evlad1r. Dini kudre
tin en miikemmeli ise peygamberliktir. 

2 - ((Ve ona her §eyin yolunu ogretmi§tik.» buyrulmu§tur. 0 yol
lardan biri de peygamberliktir. Allah Teala'mn yukanda ge9en ((Ve 
ona her §eyin yolunu ogretmi§tik.» buyrularak konunun ,genh~ tutul
mast, Allah Teala'mn ona peygamberligi de bir vas1ta, bir sebeb olarak 
vermesine hiikmetmeyi gerektirir. 

3 - Onun hakkmda buyuruyor : ((Ziilkarneyn; azab da edebilir
sin iyi muamelede de bulunabilirsin, dedik.>> (Kehf, 86) buyurulrnU§
tur. 

Allah Teala'mn kendisiyle konu§tugu bir kimsenin mutlaka pey
gamber olmas1 gerekir. 

B - Alimlerden diger bir grup ise Ziilkarneyn'in peygamber de
gil sadece salih bir kul oldugunu soylemi§lerdir. (Fahreddin Razi, Me
fatih el-Gayb, XXI, 163-165) 

- --oOo----

89 - Sonra o bir yol tuttu. 
90 - Nihayet gune~in dogdugu yere ulru;tlgmda; 

onun, gune~e kar~I hie; bir siper yapmadigimiZ bir kavmin 
iizerine dogdugunu gordii. 
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91 t~te bunun gibi, onun yapt:Lklann1n hepsini ba~-
tan b~a biliyorduk Biz. 

Giine§in Dogdugu Yer 

Allah Teala buyuruyor ki : Sonra Ziilkarneyn bir ba§ka yola ko
yuldu. Gi.ine§in batt1g1 yerden doni.ip dogdugu yere dogru yi.iri.idi.i. 
Hangi millete rastlarsa, onlar1 maglU.b edip kahrediyor ve Allah Azze 
ve Celle'ye ibadete davet ediyordu. Onlar ya kendisine itaat ediyor
lar, ya da o milletleri ezip burunlanm si.irti.iyor, mallanm ve e§yala
nm mi.ibah say1yordu. Her iklimden kom§u olan iklimde, kendisine 
yard1m edecek askerler kullamyordu. israiloguHanmn haberlerinde 
anlat1ld1~na gore; o, 1600 Yil ya§ami§ yeri enine boyuna gezmi§ ni
hayet dogulara ve batllara ula§IDl§tir. , Yeryi.izi.inde gi.ine§in dogdugu 
yere vannca Allah Teala'mn buyurdugu gibi «Onun, gi.ine§e kal'§I hie; 
bir siper yapmadlglmlz bir kavmin i.izerine dogdugunu gordi.i.» Gi.i
ne§in; kendilerini orten hie; bir siperin bulunmadigi, golgeleyen aga~
lann olmadigi, gi.ine§in ISISmi onleyen engelin bulunmadigi bir mille
tin i.izerine dogdugunu gordi.i. 

Said ibn Ci.ibeyr der ki : Bu millet k1sa boylu, kizil bir milletti. 
Evleri magaral·ard1. Daha c;ok bahkla gec;iniyorlardi. Ebu Davud et
Tayalisi der ki : Bize Sehl Ibn F~bu Salt nakletti ki; o, Hasan ei-Bas
ri'ye Allah Teala'mn <<Onun, gi.ine§e kar§I hie; bir siper yapmad1~m1z 
bir kavmin i.izerine dogdugunu g6rdi.i.» ayeti soruldugunda §Oyle de
digini i§itmi§ : Onlann arazileri bina yapmaya elveri§li degildi. Gi.ine§ 
dogdugu zaman, suya dalarlardi, battlg;I zaman sudan <;Ikarlar. hay
vanlarm otland1g1 gibi otlamrlardl. Hasan el-Basri der ki : Bu, Se
mure'nin sozi.idi.ir. Katade der ki: Bize anlatildigma gore; onlar, hi~ 
bir §ey yeti§meyen bir toprakta ya§Iyorlarmi'§. Giine§ dogdugu 7.a,man, 
c;ardaklarda oturuyorlarmi§, batt1g1 zaman tarlalarma gidiyor, mai
§etleri i~in <;Ikiyorlarmi'§. Seleme Ibn Si.iheyl der ki : Onlann koruyu
cu bir yurtlan yoktu. Gi.ine§ dogdugu zaman, i.izerlerine doguyordu. 
Her birinin iki kula~ vard1, birini altma seriyor, digerini i.istlerine ge
c;iriyorlardi. Abdi.irrezzak der ki : Ma'mer Katade'den naklen dedi ki: 
Bu ayette soz kpnusu edilenler, zencilerdir. ibn Ci.ireyc ise bo ayetin 
tefsirinde dedi ki : Orada hie; bir bina yapmarrn§lardi. Kendileri ic;in 
yap1lm1§ hi~ bir yap1 da yoktu. Gi.ine§ dogunca, c;ad1rlarma c;ekilirler, 
batmcaya kadar beklerlerdi. Ya da denize girerlerdi. Qi.inki.i onlann 
oolge,sinde dag yoktu. Bir keresinde oraya bir ordu gelmi&ti. GGlen as
kP-rlere oranm halk1 demi&lerdi ki : Siz burada bulundugunuz si.irece 
tlzerinize gi.ine§ dogmaz. Onlar gi.ine§ doguncaya kadar buradan ay-
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nlmayiz, '§U kemikler nedir? demi§ler. Onlar da; burada uzerine gu
ne§ dogan askerlerin kalmtls1dJ.r. Onlar burada oldUler, demi§ler. ibn 
Cureyc der ki: Bunun uzerine oradan askerler ka~1p gitmi§ler. 

«i'§te bunun gibi, onun yaptlklarmm hepsini ba§tan ba§a biliyor
duk Biz.» Mucahid .ve Suddi bilgiye; onun haberlerine muttali' idik 
manasm1 vermi§lerdir. Hem onun, hem de askerlerinin haberlerinin 
hepsini biliyorduk. Bize gizli, sak11 hi~ bir §eyleri yoktu. Onlar farkh 
milletlerden ve degi§ik bolgelerden de olsalar §Uphesiz ki «Goklerde ve 
yerde Allah i~in sakli olan hi~ bir §ey yoktur.» 

92 - Sonra da bir yol tuttu. 
93- En sonunda iki dagm arasma vannca; orada 

bemen hemen hie; bir soz anlamayan bir kavme rastlad1. 
94- Dediler ki: Ey Ziilkarneyn; Ye'cuc ve Me' cue . 

bu illkede dogrusu bozgunculuk yap1yorlar. Bizim ve on
lann arasma bir sed yapman iq.in sana vergi verelim mi? 

95 - Dedi ki : Rabbrmm bana verdikleri sizinkinden 
daha hayrrhdrr. Bana giiciiniizle yardrm edin de, sizin ve 
.onlarm aras1na saglam bir duvar yapayrm. 

96 - Bana demir kiitleleri getirin. Bunlar iki dakJ.n 
arasm1 doldurunca; koriikleyin, dedi. Nihayet o, bir ate~ 
haline gelince; bana erimi~ bakrr getirin de iizerine doke
yim, dedi. 

Seddin Yapiil§l 

Allah Teala Zillkarneyn'den haber vermeye devam ederek buyu
ruyor ki : «Sonra da bir yol tuttu.» Yeryuzunun dogusundan ayn bir 
yol edindi. Nihayet «iki datin arasma varmca» Bu, birbirine kar§I iki 
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dagdl. Aralannda bir ge~it vard1. Ye'ct1c ve Me'cuc buradan ~1k1p Tiirk 
diyanna girerdi ve orada bozgunculuk yapar, hars1 ve nesli helak 
ederlerdi. Ye'cuc ve Me'cuc, Adem Aleyhisselam'm soyundan idiler. 
Nitekim sahih hadiste sabit olduguna gore; Allah Teala buyurmu§ kj : 
Ey Adem; Hz. Adem; buyur, emrin ba'§lmla goziim listune, demi&. Al
lah Teala; ate§in ~1k1~1 gibi ~1k, buyurmu§. 0; ate§in yay1h~1 nas1J
d1r? demi§. Allah Teala; her bin ki§iden dokuz yuz doksan dokuzu ce
henneme, birisi cennete girecektir. 0 gun ~ocuklar ya§lanacak, her ha
mile hamlini vaz'edecektir. Ve onlara denilecektir ki : Sizden iki urn
met vard1r. Neye dokunurlarsa Allah onlan ~ogaltml§tlr. Bu, Ye'cuc 
ve Me'cuc'dur. Nevevi merhum Muslim ~erhi'nde baz1lanndan nakle~ 
der ki : Ye'cuc ve Me'cuc, Adem'den ~1k1p topraga kan§an meniden 
yaratllmi§larchr. Buna gore onlar; Adem'den yaratllffil§ olmaktadlr
lar, yoksa Havva'dan degil. Bu soz, gen;ekten garibdir. Bu . konuda 
ehl-i kitab'dan aktanlan baz1 hikayelere giivenmek de cruz degildir. 
Qunkii onlann yanmda pek ~ok uydurulmu§ sozler bulunmaktadlr. 

imam Ahmed ibn Hanbel'in Musned'inde nakledilir Iri; Semure 
Rasulullah (s.a.) m §6yle buyurdugunu haber vermi§ : Nuh Aleyhis
selam'm ~ocuklan ii~ tane idi: Sam araplarm atas1 idi. Ham sudanll
larm atas1 idi. Yates turklerin atas1 idi. Baz1 bilginler dediler ki : Bun
tar (Ye'cuc, Me'cuc) tiirklerin atas1 olan Yafes'in soyundand1r. Bun
lara Tiirk ad1 verilmesinin sebebi; o tarafta seddin arkasmda terkedil
mi:§ olmalanndand1r. (Terk ile Tiirk kelimesinin kokeninden hare!ret 
ediyorlar) Ancak tiirkler, seddin bu tarafmda kalm1§lard1. Onlar az
gm, bozguncu ve curetkar olduklari ic;in turklerin akrabas1 . olduklan 
halde seddin obiir tarafmda kalmu~lardl. 

ibn Cerir Taberi, burada Vehb ibn Miinebbih'ten naklen Ziilkar~ 
neyn'in hayatma, seddin yaplh§ma dair ve ~mdan ge~en olaylaxla 
ilgili uzun ve garib haberler nakletmektedir. Bu haberler hem uzun, 
hem 'garib, hem de munkerdir. Onlann §ekilleri ve nitelikleri, bovla
nmn uzunlugu ve k1sahgi, kulaklaxl ve benzeri durumlanyla alakall 
pek cok $ev nakletmektedir. 

Keza ibn Ebu Hatim de bu konuda isnad1 sahih olmayan garib 
hadi:sler na.kletmektedir. Allah en iyisini bilendir. 

«Orada hemen hemen hig bir soz anlamayan bir kavme rastladu 
insanlardan uzak olduklan i\!in sozleri anla§1lmazd1. 

·«Dediler ki : Ey Zulkarnevn; Ye'cuc ve Me'cuc bu iilkede 
dogrusu bozgunculuk yapiYorlar. Bizimle onlarm axasma bir sed yap
man icin sana vergi verelim mi?n ibn Cureyc, Ata kanahyla ibn Ab
b8..c:;'tan naklen der ki : Vergi, buyiik iicret demektir. Yani onlar, ara
lannda mal toplaytp Zillkarneyn'e vermek ve bOylece kendileriyle o 
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kavim arasma bir sed ~ekmesini saglamak istemi§lerdi. Ziilkarneyn; 
iffet, diyanet, salah ve hay1r maksad1 guderek §oyle demi§ti : «Rabbi
rom bana verdikleri sizinkinden daha hayrrlldir.>> Allah'm bana sag
ladigi imkan ve mulk, sizin toplami§ olduklanmzdan ~ok daha iyidir. 
Nitekim Siileyman Aleyhisselam pa §oyle demi§ti : ·<tSiz, beni mal ile 
mi destekleyeceksiniz? Allah'm bana verdigi, sizin vereceginizden da
ha haytrhdlr. Hay1r, siz hediyyelerinizle sevinirsiniz.>> (Neml, 36) Ztil
karneyn de dem.i§ti ki : Sizin harcayacagm1zdan benim sahib oldu
gum §ey daha iyidir. Yalmz <tBana gucuniizle yard1m edin de sizinle 
onlarm arasma saglam bir duvar yapay1m.>> i§iniz ve bina yap1mma 
yarayan aletlerinizle bana destek olun. 

«Bana demir kutleleri getirin.» Ayette ge~en ( ..r.)l ) kelime
si ( · o _;.j ) kelimesinin cem'idir ve bu, demirden bir parga anlamma
dir. ibn Abbas, Miicahid ve Katade bOyle derler. Bu par~a, kerpi\! gibi 
bir par\!ad1r. Denilir ki : Her kerpi~ ~am kantanyla bir kantar civa
rmda veya ondan biraz fazladir. 

«Bunlar iki dagm arasm1 doldurunca; koriikleyin, dedi.>> Temel
den ba§layarak demirleri ust iiste y1g1p geni§ligine ve yiiksekligine iki 
dagm arasm1 dolduracak hizaya gelince; ((korukleyin,n dedi. Bu me
safenin eni ve boyu konusunda degi.~ik sozler nakledilmi§tir. Ziilkar
neyn, bunlarm iizerine korugii sahp ate§ yaktl ve nihayet demirlerin 
hepsi ate§ten kor haline geldi. ((Bana erimi§ bak1r getirin de iizerine 
dokeyim, dedi.>> ibn Abbas, Mucahid, ikrime, Dahhak, Katade ve Sud
di ( )aAJI ) kelimesinin bak1r anlamma geldigini soylemi§lerdir. Bazi
lan buna; erimi§ bak1r, anlamml vermi§lerdir. Bu erimi§ bak1r, anla
rr.ma Allah Teala'nm §U kavlini delil olarak gostermektedirler: «Onun 
i\!in su .gibi eTimi§ bakm da ak1ttlk.>> (Sebe', 12) Nitekim elbise i~in 

de miirekkeblenmi§ te§bihi yap1llr ki renkli elbise demektir. 
Ibn Cerir der ki : Bize Bi§r .. . Katade'den nakletti ki; o, §oyle de

mi§ : Bir adam Hz. Peygamber'e : Ev Allah'm Rasul11, ben Ye'cuc ve 
Me'cuc'un seddini gordiim, demi§. Hz. Peygamber, onu bize anlat de
yince, miirekkeplenmi§ elbise gibi bir siyah yol, bir klz1l yol demi§. Hz. 
Peygamber; sen onu g()rmii&siin, buyurmu§. Bu hadis miirseldir. 

Halife Vas1k iktidan doneminde, baZI emirlerini bir akmc1 birligi 
lie beraber seddi g()rmek · iizere g()nderdi. BuraYl goriip anlatmalanm 
ve yerini tesbit etmelerini bildirdi. Onlar, iilkelerden iilkelere, kralhk
lardan kralhklara gec;tiler ve niM.yet orava· vard1lar. YaPI~mm demir
den, bak1rdan oldugunu gordiiler ve dediler ki: Orada biiviik bir kap1 
bulunmaktadlr. iizerinde de biiviik kilitler. Oradaki burclardan biri
sinde. keroicler ve i&cilerin kalmt1lar1m e:ordu.Jer. Onun vanmda kom
§U kralhklardan bekgiler bulundugunu gordiiler. Bu seddin f~vkalade 

Tefsir, C, X. F . 319 
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ytiksek ve eri§ilmez oldugunu, ona ve <;~vresindeki daglara gti<; yetiri
lemeyecegini bildirdiler. Sonra tilkelerine dondtiler. Gid~leri ile d6-
nti§leri aras1 ilti seneden fazlaydt. Orada acayib, garayib §eyler gar
diller. 

97 - Onlar artlk: onu ne a~abildiler, ne de delip ge
~ebildiler. 

98- Dedi ki: Bu, Rabb1m1n bir rah.metidir. Rabbt
mm va'di gelince onu yerle bir eder. Rabb1m1n verdigi soz 
gercektir. 

99 - 0 giin Biz, onlan b1raklnz, dalgalar halinde bir
birlerine girerler. Sllr'a iiflenince hepsini bir araya top
lanz. 

Ye'cuc ve Me'ciic 

Allah Teala Ye'cuc ve Me'cuc'dan bahisle onlarm seddin uzertne 
t;Ikmaya gtic; yetiremedikleri gibi, onu delip ge<;meye de gti<; yetireme
diklerini haber veriyor. Uzerine <;Ikmak a§agidan delmekten daha kO
lay oldugu ic;in Allah Teala her ikisine uygun bir tekabuliyyet vaz'e
derek buyuruyor ki: ((Onlar artik onu ne a§abildiler, ne de delip ge
c;ebildiler.» Bu, onlarm seddi delemediklerine ve a§amadiklanna delil
dir. 

imam Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettigi hadiste Vehb ... Ebu Hu
reyre'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmU§: Ye'ctlc ve 
Me'cuc her gtin seddi kazarlar. Nihayet gune§in t§mlanm gormeye 
ba§ladiklan zaman, ba§lannda bulunan adam der ki: DOnlin. kalam 
yann kazacaksimz. Onlar donerler. Ertesi glin geldiklerinde daha sag
lam oldugunu gortirler. Nihayet stireleri yakla'§mca ve Allah Teal·a on
Ian insanlann uzerine gondermek isteyince, kazmaya koyulurlar. Gt1-
ne&in I§Inlanm gormeye ba§ladiklarmda ba§larmda olan adam kendi
lerine; donlin, kalan kiSrm Allah isterse yarm kazarstmz, der. Ve so-
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zi.ine in§aallah kelimesini ekler. Onlar ertesi giin dondiiklerinde, o sed
di bll'aktiklan §ekilde bulurlar. Kazarlar ve oradan insanlara saldmr
lar. Sulan ku§atirlar. Onlara ka~I insanlar kalelerine ~ekilirler. On
lar, oklanm goge firlatirlar ve dondiigiinde iizerinde kan gibi bir §ey 
goriirler. Derler ki: Yeryiiziiniin halkm1 ve iistiimi.izde bulunan gok
yiiziiniin halkmi kahrettik. Bunun i.izerine Allah Teala, Negefa denilen 
ve develerin burnuna yerle§en oocegi onlann uzerlerine g()nderir de 
kendilerini olduriir. RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: Nefsim kudret elin
de olan Allah'a yemin ederim ki; yeryiizi.indeki canlllar onlarm etle
rini ve kanlanm i~erek semiz hirer varhk haline gelirler. Aym rivayeti 
Ahmed ibn Hanbel, Hasan ibn Musa kanallyla Siifyan ve Katade'den 
nakleder. ibn Mace de, Ezher ibn Mervan kanahyla ... Katacte'den nak
leder ve Katade bunu Ebu Rafi'in anlatt1gm1 sayler. Tirmizi ise bu ha
disi Ebu Avane k<anahyla Katade'den nakleder ve bu tarikdan ba§ka 
tarlkle bilmedigimiz bu hadis garibdir, der. Bu ifadenin isnad1 saglam 
ve kuvvetlidir, ancak RasUlullah'a ref'i miinkerdir. Qiinkii ayet-i ke
rime'nin z!hirinden, onlarm sedde tirmanmaya veya delmeye gi.i~leri
nin yetmeciigi anla§Ilmaktadir. Zira seddin yap1s1 saglam, kuvvet'li ve 
yiiksektir. Ancak K'll'b el-Ahbar'dan §Oyle bir rivayet nakledilir : On
lar seddin arkasmdan ~Ikmazdan once gelip seddi ku§atlrlar. Delmek 
ic;in az bir miktar kallr. Yann onu ac;anz, derler. Ertesi giin gelirler 
ki sed eski haline donmti§. Yeniden delmeye ba§larlar ve c;ok az bir mik
tar kalmca aym §ekilde; yarm gelir ac;anz, derler. Geldiklerinde sed 
tekrar eski haline donii§tir. Delmeye ba§larlar ve; yann a~anz, derler. 
0 zaman kendilerine in§aallah demeleri ilham edilir. in§aallah ac;ar1z, 
derler, ertesi giin geldiklerinde seddi b1raktlklan noktada bulurlar ve 
ac;arlar. Bu rivayeti Ebu Hiireyre'nin Ka'b el-Ahbar'dan alml§ olmas1 
muhtemeldir. Qiinku Ebu Hiireyre, Ka'b el-Ahbar'la 90k oturuyor ve 
c;ok konU§Uyordu. Ondan Ebu Hureyre hadis rivayet etmi§tir. Baz1 ra
viler bunun merfll' oldugunu vehmedip ref'etmi§lerdir. Allah en iyi
sini bilendir. Bu s6yledigimizi peki§tirme sadedinde onlann seddi del
meve e:iiclerinin yetmevecegi §eklindeki soziimiizii ve yukanda zikre
dilen hadisin merfu' oldugunu nakleden rivayetin miinker olu§unu 
Ahmed ibn Hanbel'in &U s.Ozii te'yid eder. Ahmed ibn Hanbel der ki: 
Bize Siifyan ... Peygamber Aleyhisselam'm e§i Cah§ k1z1 Zeyneb'den ri
vayet eder ki; o, §6yle demi§ : 
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Hz. Peygamber bir gun yuzii. k1zarm1§ olarak uykusundan uyand1 
ve; La ilahe illallah, vay araplara yakla§an kotiilukten, buyurdu. Bu
giin Ye'cuc ve Me'cuc'un seddi aynen §U §eki1de ac;:Ild1 buyurdu. Siif
yan elini doksan veya yuz te§kil edecek §ekilde halka haline getirdi; 
Ey Allah'm Rasulu, ic;:imizde salihler bulundugu halde de biz helak edi
lir miyiz? dedim. Evet, dedi. Kotiiluk c;:ogallrsa helak edilirsiniz. Bu ha
dis sahihtir. Buhari ve Muslim bu hadisi Zuhri kanahyla tahric ko
nusunda muttefiktirler. Sadece Buhari'nin rivayetinde Habibe'nin ad1 
du§mii§tur ki bunu Miislim kaydetmi§tir. Bu hadiste isnad tarz1 ba
klmmdan c;:ok az vuku bulan nadir '§eyler vard1r. Mesela Zuhri'nin Ur
ve'den rivayeti bunlardan birisidir. Her ikisi de tabiindendirler. Keza 
bu hadisin rivayetinde dort kadm birle§mi§tir ki hepsi birbirinden ri-

' vayet etmektedirler. Sonra bunlarm her birisi de ashabtand1r. Bun-
lardan ikisi cariye, ikisi de hannnd1rlar. Buna benzer bir rivayet Ebu 
Hureyre'den de menkuldur. $6yle ki: Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize 
Muhammed Ibn Merzuk ... Ebu Hureyre'den nakletti ki; Rasulullah 
(s.a.) §Oyle buyurmu§: Bugun Ye'cuc ve Me'cuc'un seddi ac;:1ldi ve 
§Oyle oldu, demi§, sonra doksam g6stermi§tir. (*) Bu hadisi Buhari ve 
Muslim de rivayet etmi§lerdir. 

«Dedi ki: Bu, Rabb1mm bir rahmetidir.n Ziilkarneyn'in yapml§ ol
dugu bu yap1 bitince, Zulkarneyn: ((Bu, Rabb1mm bir rahmetidir.» 
demi~. Yani i:Psanlara rahmetinden Ye'cuc ve Me'cuc ile insanlarm 
arasma bir engel koymu§ ve onlarm yeryiiziine da~1llp diinyaYl fesA.da 
vermelerini onlemi&tir. ((Rabb1mm va'di gelince, onu yerle bir eder.u 
Hak olan va'd yakla§mca onu diimdiiz eder. Araplar devenin bell, hor
giicuyle aym seviyeye gelince, yani horgiic;: ortadan kalkmca, boyle de
veye ( -.\$"'..) m; ) derler. i§te bnradaki ayette de bu kelime diimdiiz 
anlamma ku1lamlm1~ti.r. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayette §oyle 
buyurur : «Rabbi daga tecelli edince; onu paramparc;:a etti.» (A'raf, 
143). Yani yerle bir etti. Ikrime bu ayetin tefsirinde der ki: «Rabbi
mm va'di gelince onu yerle bir eder.» kavli; onu eskiden oldugu gibi 
yol haline getirir, demektir. 

«Rabb1mm verdigi soz gerc;:ektir.>> Muhakkak olacakt1r. Buna bir 
engel yoktur .. 

(*) Bu doksan veya yiizii gosterme bir nev'i hesapbr ve parmak hesab1yla yapilir. Bu, 
bir durumu beyan etmek i~in gi:isterilir. 
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«0 giin Biz, onlan birakmz.ll· 0 giin insanlardan bir k1sm1m bira
kiriz. Yani bu sed yerle bir olunca, onlar seddin arkasmdan ~Ikarlar, 
insanlar arasma dalarlar ve insanlann mallanm · bozarlar, e§yalanm 
telef ededer. Suddi, «0 gun, Biz onlan b1rakmz, dalgalar halinde 
birbirlerine girerler.» ayeti konusunda §6yle demi:§tir : 0 gun, Ye'cuc 
ve Me'cuc'un insanlar arasma <;Iktlgi gundur. Butun bunlar, yerinde 
(Enbiya, 96) gelecegi gibi Deccal'm geli~inden sonra, kiyametin kopu
§Undan oncedir. Nitekim Allah Teala, Enbiya suresinde §6yle buyu
rur: «Ye'cuc ve Me'cuc'un seddi yikildigi zaman, her dere ve tepeden 
bo§amrlar.» (Enbiya, 96). Aym §~kilde burada da §6yle buyuruyor : 
«0 gun, Biz onlar1 b1rakmz, dalgalar halinde birbirlerine girerler. 
Sur'a iiflenince hepsini bir arayll. toplanz.» ibn Zeyd der ki: :Ayetin 
ba§ tarafmda yer alan «0 gun, Biz onlar1 b1rakmz, dalgalar halinde 
blrbirlerine girerler.>> kavli, k1yametin ba§langicidir. Bunun ardmdan 
<<Sur'a iiflenince hepsini bir araya toplarlZ>> b6Iumu gelecektir. Ba§ka
lan da demi§lerdir ki : «0 gun, Biz onlan b1rakmz, dalgalar halinde 
blrblrlerine .girerler.>> kavli ile, k1yamet gunii insanlarla cinlerin bir
blriyle kan§masi kasdedilmi§tir. ibn Cerir Taberi, Muhammed ibn 
Humeyd kanahyla Fezare kabilesinden bir ya§hdan nakleder ki; o, «0 
gtm, . Biz onlan b1rakmz, dalgalar halinde birbirlerine girerler.>>· ayeti 
konusunda §6yle demi§ : insanlar ve cinler birbirine girince, iblis de,r 
ki: Ben, bu konuyu sizden daha <;ok bilirim. Doguya ko§ar, melekle
rin topraga girdiklerini gorur. Batiya ko§ar, meleklerin yeryiiziine dal
dlklanm gortir ve der ki : Artik !ngm1Iacak bir yer yoktur. Sonra diin
yanm uzak oolgesinde 'Saga sola km~ar ve melelderin yerytiziine gir·· 
diklerini goriir. Artik s1i'hnacak yer yoktur, der. 0 bu durumda iken, 
ona ip gibi bir yol gorunur. 0 ve soyundan gelenler bu yola girerler. 
Bir de bakarlar ki bu yol kendilerini cehenneme siirtikluyor. 0 s1rada 
Allah, cehennem bekGilerinden bir bek<;iyi <;Ikanr. 0 der ki: Ey ibli~, 
senin Rabbm katmda bir mevkiin yok muydu? Sen cennette degil miy
din? iblis der ki: Bugun kmama giinu degildir. Eger Allah bana bir 
farz emretmi§ olsavd1, ona oyle bir ibadetle ibadet ederdim ki yaratik
lanndan hie bir kimse ona bovle ibadet edemezdi. 0 der ki : Al
lah .sana bir farZI emir buvurdu. Iblls nedir o? der. Hazin der ki : Sa
na cehenneme girmevi emretti. Ve iizerine sald1nr. Sonra onu ve so
yunu kanatlanyla tutarak cehenneme atar. Cehennem oyle bir ses ci
kanr ki ne bir mukarreb melek, ne de gonderilmi~;? bir nevgamber kal
mamak iizere herkes yiizustii cokiiverir. ibn Ebu Hatim, Ya'kub el
Kummi kanahvla bu hadisi rivavet etmi&tir. Bir baska voila da Ya'
kub el-Kummi kanahvla tbn Abbas'tan nakleder ki: bura.da soz konu
su <)lan. cinler ve insanlann birbirine girmesidir. Taberani der ki : Bi-
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ze Abdullah ibn Muhammed ibn Abbas el-Isfahani. .. Abdullah ibn 
Amr'dan nakletti ki; RaslUullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Ye'c'uc ve Me'
cuc Adem'in ogullarmdand1r. Eger diinyaya gonderilmi'§ olsalard1, yer
yiiziinde insanlann gec;imlerini bozarlardL Onlardan bir ki§i oldiigiin
de soyundan bin veya daha fazla nesil b1raklr. Onlann otesinde iir,; 
iimmet vard1r. Bunlar: Tavil, Tayis ve Mensik'tir. Bu hadis garib, hat
ta miinker ve zay1f bir hadistir. 

Nesei, ~u'be kanallyla. .. Evs ibn Ebu Evs'ten merfu' olarak nak
leder ki: Ye'cuc ve Me'cuc'un kadmlan vard1r. Diledikleri zaman on
larla birle§irler. Agac;lan vard1r, diledikleri zaman onlan a§Ilarlar. On
lardan bir k~i oldiigu zaman, geriye soyundan bin ki§i veya daha faz
la:si kallr. 

<c8ur'a iiflenince hepsini bir araya toplanz.» Hadiste de zikredildi
gi gibi sur, frfiiriilen bir borudur. V~ isratil Aleyhisselam onu iifiiriir. 
Bu hadis daha once (En'am surest ayet, 73) uzun uzad1ya zikredilmi§
ti. Bu konuda pek c;ok hadis bulunmaktadlr. Hadiste Atiyye kanahyla 
ibn Abbas ve Ebu Said el-Hudri'den merfu' olarak nakledilir ki; Ra
sulullah (.s.a.) §Oyle buyurmU§tUr: Nasll sevinecegim, boynuzun sa
hibi bovnuzu kapmi§, yiiziinii egmi&. ne zaman emredHecegini bekle
mektedir. Onlar nas1I diyelim dediklerinde buyurdu ki: (rV J ~~~ 

\.:..I.)J; ~I ~ , ~_,!I ) «Allah bize yeter, 0, ne giizel vekildir. Allah'a 

tevekkiil et tik. n de yin, dedi. 
«Hepsini bir araya toplanz.» Hepsini. hesab ic;in hazirlanz. Bir ba§

ka ayette de §6yle buyrulur : «De ki: Muhakkak ki oncekiler ve son
rakiler belirli bir gtiniin vaktinde toplanmi§lardir.» (Vak1a, 49-50), 
(<Onlarm hie;: birini b1rakmaks1zm toplanz.» (Kehf, 47). 

----- i Z A HI - --- -

Burada da Ziilkarneyn'in ula§hgi «iki dagm arasmmn neresi oldu
gunu kesin olarak bilmiyoruz biz. Bu iki dag halindeki seddin neden 
yap1ld1gmdan da haberdar degiliz. Ayetten anla§Ilan, onun tamamen 
iki tabii engel ihtiva eden veya yapma iki seddin bulundugu bir mm
hkaya varml§ olmas1d1r. Buras! bir derbent, bir gec;it de olabilir. Ora
ya varo1gmda c;ok ibtidai bir kavimle kar§Ila§IT: «Orada hemen he
men hi<; soz anlamavan bir kavme rastladL» 

Bu ibtidai kavim, onun gti<;lii bir fatih oldugunu anlaym giicii
nii ve iyiligini ogrenince, kendilerine bir sed yapmasim istediler. Bu 
seddi. o iki dagm arka..c:;mdan li.zerlerine sald1ran Ye'cuc ve "Me' cue i<;in 
in§a etmesini istiyorlardl. Ye'cuc ve Me'cuc bu gec;itten devamh on-
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larm iizerine saldmyor, onlan bozguna ugrabyordu. Bunlar ise k~1 
koyup engel olabilecek gti<;te degillerdi. Bu seddi yapmamn kar§Ihgm
da Zillkarneyn'e <cBizim ve onlann arasma bir sed yapman i<;in sana 
bir vergi verelim mi?n dediler. (Kehf, 94). 

Bu salih hiikfundar, daha once a~Iklad1g1 dogru yoluna uygun 
olarak yeryiiziinde bozgunculugu yok etmek i<;in sed yapmaya raz1 ol
du. Ve kendisine vermek istedikleri mall reddetti. GOniillu olarak ya
piyordu bu i§i. Seddin in§aasi i<;in en kolay yol olarak, o iki tabii enge- . 
lin arasmdaki ge<;ide bir duvar yapmak fikrini benimsedi. Bunun iize
rine o ibtidai tapluluktan da madde ve kas kuvvetiyle kendisine yar
dimci olmalanm istedi : «Bana gucuniizle yard1m edin de, sizinle on
lann arasma bir duvar yapay1m. Bana demir kutleleri getirin.» Bu
nun iizerine ona demir kiitleleri getirdiler ve iki engelin arasma yrg
dilar: «Bunlar iki dagm aras1ru doldurunca; koriikleyin, dedi.» Yigi
lan maddeler a§ag1 yukan iki dagm hizasma gelmi§ti. Koruklemekle 
demiri eritmek istiyordu. «Nihayet o bir ate§ haline gelince.n 0 demir 
yrgmlar1 k1zararak klpkizil bir kor haline geldigi zaman : «Bana eriml§ 
bak1r getirin de iizerine dokeyim, dedi.n Yapmm saglamla§masi ve ba·· 
kirla demirin birbirine kan§arak kuvvetli bir mania te§kil etmesi i<;in 
bOyle yaptl. 

Demirin kuvvetlendirilmesi hususunda yepyeni bir metoddu o za
man i<;in bu. Demire belli bir oranda bak1r kabld1gr zaman, katlllg1 
ve mukavemeti daha da artlyordu. Ve Allah Teala'mn Ziilkarneyn'e 
ogrettigi bu ilim, ebedi kitabmda kaydedildigi gibi ~agda§ be§er bil
gisinin as1rlarca oncesine rast1amaktayd1. 

Boylece iki engel birle§ti. Ve Ye'cuc, iMe'cuc'un saldm noktas1 ka
pandl : «Onlar artlk onu ne a§abildiler, ne de delip ge<;ebildiler.» Boy .. 
lelikle o gii<;siiz ve ibtidai kavme kar§I saldm imkanlan kalmad1. Ve 
bu kavim onlann §errinden kurtulup emin oldu. (Tirmiz §ehrinin ya
kmlarmda Demirkap1 ad1 verilen bir sed kalmbs1 bulundu. XV. yUZYJ.l 
ba§lannda Alman bilgini 'S. Berger de bu sedde rastlad1gm1 sayler ve 
kitabmda kaydeder. ispanyol tarihc;isi Glawijo da yolculugunun 1403 
yrllarma rastlad1gmi, yolda Demirkapi denilen bir sed ile kar§Ila§tlgl
m ve bunun Semerkand ile Hindistan arasmda yer aldigiru sayler. Bel
ki Zillkarneyn'in in~a ettigi sed budur.) 

Ziilkarneyn; yapt1g1 bu buyuk i§e bakarak '§lmarmadi, gurura ka
pilmadi. Bllgi ve giiciinii zafer sarh~luguna d6nii§tiirmedj Bilakis Al
tah'l and1 ve O'na §iikretti. Yaptlg1 biiyiik i~in ba§ans1m Allah'a ha
va.le ett1. Ve kendisinde bir kuvvet olmadi!bm. as1l kuvvetin AlJah'a 
mahsus oldugunu belirterek i~i O'na b1raktl. Ve inand1g1 §eyi a<;1kc;a 
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soyleyerek daglarm, tabii ve sun'i engellerin k1yamet ·gununden ance 
bir gun muhakkak yikilacagm1 ve yeryiizunun diimduz olaca~m be
lirtti: 

ccDedi ki : Bu, Rabb1mm bir rahmetidir. Rabb1mm va'di gelince, 
onu yerle bir eder. Rabb1mm verdigi soz ger<;ektir.» 

Ve boylece iyilik timsali salih hukumdarlara ornek, Allah'm yar
dlmma mazhar olmu§,. inayetini gormu§, yeryuzuniin dogusunu batt
siru gezmi§ ama bir gun olsun kibirlenmemi§, gururlanmaffil§, ba§ kal
dirmaml§, §Imarmami§, fiituhatlm maddi ganimetler elde etmek i9in 
bir istila sava§ma donu§tiirmemi§, halk1m kendi arzu ve hevesleri dog
rultusunda ~all§tlrarak onlarla alay etmemi§, buyuk hiikiimdar ZUI
karneyn'in hayatmdan bir sayfa burada son bulmu§ oluyor. Ziilkar
neyn, ne insanlan ne de toplumlan kolele§tirmi§, ne toprak par9alan
na ne de vatan par9alanna somurge muamelesi yapml§, zaptettigi Ul
kelerin hi9 birisinin halkma somurgeci tavnyla muamele etmemi§tir. 
Bunun yerine gittigi her yerde adaletl yaymi§, gu~suzlere yardtm et
ml§, zayiflan du§manlarma kar§I korumu§ ve mukabilinde hi9 bir be
de! almamr§. Allah'm kendisine lutfettigi kuvveti yeryuzunun i'man 
ve tslahl i9in kullanmi§, du§manhklan ortadan kaldtrmi§, hakk1 yeri
ne getirmek ic;in. Sonra kendi eliyle tahakkuk eden iyiliklerin hepsini 
Allah'm rahmetine ve lutfuna hamletmi§, gucunun zirvesine vard1g1 
zaman bile O'nun kudret ve satvetini unutmamt§, her §eyin en sonun
da O'na vanp donecegini belirtmi~tir. 

imdi Ye'cuc ve Me'cuc kimdir? ~u anda nerede bulunurlar? Hal
leri nedir ve ne olacaktlr? Butun bu t:orulara dogru bir cevab vermek 
son derece giic;. Bu konuda bildiklerimiz sadece Kur'an-1 Kerim'de va.
rid olanlarla birtaktm sahih hadislerden ibarettir. Burada Kur'an-1 
Kerim Ziilkarneyn'den nakledilen §U soze yer veriyor: «Rabb1mm va'
di gelince, onu yerle bir eder. Rabbtmm verdigi soz gerc;ektir.» 

Bu ayet-i kerime kesin bir zaman zikretmiyor. Allah'm va'di yani 
seddin yerle bir olmas1 belki de Tatar istilastyla ger9ekle§mi:§tir. Nite
kim Tatarlar mevzubahis olan yerlerden saldtrarak :islam iilkelerini 
yerle bir etmi:§lerdir. Bir ba§ka yerde Enbiya suresinde §oyle buyurul
maktadtr: «Ye'cuc ve Me'cftc'un seddi yiklldtg'l zaman her dere ve te
peden bo§amrlar. Gerc;ek va'd yakla§tl~nda inkar edenlerin gozleri be
leriverir.» (Enbiya, 96-97) 

Bu ayet-i kerlme de Ye'cuc ve Me'cftc'un c;tki§ zamanm1 ta'yin et
memektedir. Hak alan va'din yakla§mas1, ktyametin yakla&mast anlarnt
nadtr. Avm ifade, Rasulullah'm devrinden beri vard1r. Nitekim Kur'
an-t Kerim'de §6yle buyurulmaktadtr : ccK1yamet yakla§tl ve ay yar1l-
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dl.>> (Kamer, 1) Allah'm hesa.bmdaki zaman insanlann hesabma hit; 
uymaz. Olabilir ki k1yametin yakla§masiyla vukuu arasmda milyon
larca seneler veya as1rlar bulunabilir. insanogluna gore bu zama.n.Jar 
r;ok uzundur. Ama Allah'a gore c;ok k1sa bir zaman mesatesidir. HattA 
goz krrpmak kadar bir vakit ifade edebilir. 

§u halde olabilir ki .sed, kiyametin yakla§t1g1 zamanla giiniimiiz 
arasmda a~IliDI§tlr. Belki de doguyu kas1p kavuran ve ta.Ian eden Ta
tar ve Mogol istHas1, Ye'cuc ve Me'cuc'un yayilmasi hadisesidir. 

Bir de sahih hadis var. Bu hadisi imam Ahmed, Siifyan es-Sevri'
den, o da Urve'den, o da Ebu Seleme k1z1 Zeyneb'den, o da Ebu Siifyan 
k1z1 Ummii Hab1be klz1 Habibe'den, o da Hz. Peygamberin e§i ~ah§ 
k1z1 Zeyneb'den rivayet ediyor. Zeyneb diyor ki : Bir gun RasUlul
lah uykusundan uyanmi§, yiizii k1pk1riDIZI olmu§tu. Ve §Oyle di
yordu : Vay araplara yakla§an bir tehlikeden. Bugiin Ye'cuc. ve 
Me'cuc seddi at;Ildl. Ve ba§parmag1 ile §ehadet parmagm1 birbirine 
halka yapiDI§ti. Dedim ki; ey Allah'm RasUlii, i~imizde sa.Iih kimseler 
bulunmasma ragmen yine de helak IDI olacag1z? Buyurdu ki: Evet, 
fena kimseler ~ogahrsa. 

On iir; as1rdan fazla bir zaman once bu rii'ya gorillmii§ ve on
dan sonra vuku bulmu§ Tatar istilas1. Abbasi hiikiimdarlarmm sonun
cusu Mu'tas1m devrinde Hiilagu vasitasiyla Abbas ogullan JiklliDI§ ve 
arap miilkii tariimar edilmi:§. Belki de Rasulullah'm rii'yas1 bu idi. §iip
hesiz ki en dogru bilgi Allah katmdad1r. Bizim soyledigimiz kesin hu..: 
kiim degil, sactece rivayetler arasmda yaptig1m1z tercihtir. (Seyyid Ku
tub, Fi Zllal'il-Kur'an, IX, 468-471) 

---oOo---

100 - 0 gUn kafirlere cehennemi oyle bir gosteririz 
ki; 

101 - Onlann gozleri Bizim ogudumuze kar~1 kapa
hdrr ve ofkelerinden onu dinlemeye tahammill edemezler. 
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102 - Kafirler Beni b1rak1p da kullanm1 dost edin
melerini kat'i mi sand1lar? Dogrusu Biz, Cehennemi ka
firlere konak olarak hazrrladik. 

Allah Teala k1yamet gi.tnii katirlere yapacag1 §eyi haber vererek 
buyuruyor ki : Onlara cehennemi gosterir ve oraya girmeden evvel 
l~indeki azab ve cezayt onlerine koyanz. Bu, i.iziintii ve kederin ~abuk
la§tmlmasl bakrmmdan c;ok anlamhd1r. 

Miislim'in Sahih'inde Abdullah ibn Mes'ud'dan naklen denir ki: 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Cehennem, ktyamet giinii yetmi§ 
bin iple bagh olarak siiriiklenir. Her ipte yetmi§ bin melek vard1r, onu 
c;ekerler. 

Allah Teala onlardan haber vererek buyuruyor ki: ccOnlarm g6z
Ieri bizim ogiidiimi.ize kar§I kapalldir.>> Hakka uyup hidayeti kabul et
me konusunda sagirla'§IDI§lar, gaflete dii§mii§ler ve kor olmu§lardir. 
Nitekim Allah Teal'a Zuhruf suresinde §Oyle buyurmaktad1r : «Rahman 
olan Allah'I anmaya kar§J gozlerini yumana, yamndan aynlmayacak 
bir '§eytam arkada§ veririz.>> (Zuhruf, 36). Burada ise §Oyle buyurmak
tadir: «Ve Ofkelerinden onu dinlemeye tahammi.tl edemezler.>> Allah'm 
emir ve yasaklanm dii§iinemezler. 

Sonra buyuruyor ki: ccKafirler Beni b1rak1p da kullanm1 dost edin
melerini kafi mi sand1lar?n Bunun kendilerine yarar saglayacagm1 ve 
bundan faydalanacaklanm m1 zannettiler? «Dogrusu Biz, cehennemi 
kafirlere konak olarak haz1rlad1k. n Bunun ic;in Allah Tea.Ia , kendileri
ne k1yamet giiniinde konak olarak cehennemi hazirlachgim haber ve
riyor. Bir ba§ka ayette ise §6yle buyurmaktadir: «Hay1r, onlar kendi
lerinin ibadetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine doneceklerdir.>> (Mer
yem, 82) 
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104 - Onlar ki; giizel i~ yaptiklarm1 sanchklan hal
de diinya hayatindaki vah~malan bo~a gitmi~tir. 

105 - · i~te onlar, Rablarm1n ayetlerini ve O'na ka
v~mayr inkar edenlerdir. Bunun i<;:in yaptlklan bo~a git
mi~tir. Klyamet giinii Biz onlara deger vermeyecegiz. 

106 - t~te onlarm cezasr; inkar edip peygamberleri
mi Ve ayetlerimi aJaya almalanna kar~Ihk, cehennemdir. 

Buhari der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar .. . Mus'ab ibn Sa'd'dan 
nakletti ki; o, §6yle demi§ : Bahama - yani Sa'd ibn Ebu Vakkas'a
ccDe ki: Size amel bak1mmdan en c;ok kay1pta bulunanlan haber ve
reyim mi?» ayetini sordum, burada kasdedilenler, Haruriyye vak'asi
na katllanlar m1d1r? dedim. Dedi ki : Hay1r, onlar Yahudi ve Hiristi
yanlardir. Yahudiler Hz. Muhammed'i yalanlad1lar. H1ristiyanlar da 
cenneti inkar ettiler ve, orada yiyecek, ic;ecek yoktur, dediler. Haru
riyye vak'asma katllanlar ise; Allah'm ahdini peki§tirdtkten sonra 
bozdular. Sa'd ibn Ebu Vakkas (r.a.), bu vak'aya kat1lanlarm fas1klar 
oldugunu soylerdi. . 

Ali ibn Ebu Talib, Dahhak ve bir ba§kasl derler ki : Burada kasdo
lunanlar Haruriyye vak'asma katllanlard1r. Hz. Ali'nin kasdettigi an
lam i§Udur: Bu ayet-i kerime hem Haruriyye vak'asma katllanlan, 
hem de Yahudi, H1ristiyan ve digerlerini ic;ine almaktadir. Yalmz bun
lar veya onlar hakkmda nazil olmu§ mfmasmda degU, bundan daha 
geni§ anlamda hepsini ihata ettigi manasmad1r. Zira bu ayet, Mek
ke'de nazi! olmu§tur. Yahudi ve Hiristiyanlara hitabm varid olmad1g1 
bir donemde. Ve biitiiniiyle Haricilerin mevcud olmad1g1 zamanda in
mi.§tir. Oyleyse ayet ameli merdud ve hatah oldugu halde amelinin 
makbul oldugunu ve davram~lannda isabet ettigini zanneden Allah 
kullanndan hepsi i~in umumidir. Nitekim Allah Tea.la Ga§iye .suresin
de . §oyle buyurmaktadlr : ceO gun SU<:lula.rm yiizlerini zillet biiriimii§
tiir. Zor i§ler altmda bitkin dii§mii§lerdir. Yak1c1 ate§e yaslamrla.r. Klz
gm bir kaynaktan icirilirler.» (Ga&ive. 2-5) Furkan .c::uresinde ise &oyle 
buvurmaktad1r: <<Yapbklan her i'§i ele ahr onu toz duman ederiz.» 
(Furklln. 23) Nur suresinde ise §oyle buyurmaktad1r : ccKB.firlerin i§
leri engin ~ollerdeki serab gibidir. Susayan kimse onu su zanneder. 
Fakat oraya geldiginde hi<: bir &ey bulamaz. Orada Allah'1 bulur ve 0 
da hesabm1 goriir. Allah, hesabt c;abuk gorendir.» (Nur, 39) . 

Burada ise buyuruyor ki : ccSize -amel bak1mmdan en GOk kayiPta 
bulunanlan haber vereyim mi? Onlar ki; guzel i§ yaptlklanm sandlk-
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Jan halde dunya hayatmdaki c;ah§malan bo§a gitmi§tir.» Yani mak
bul, me§rft' olmayan yollarla bo§ ve batll i§ler yapmi§lardir. Onlar ki; 
giizel i'§ yaptlklanm sand1klan halde dunya hayatmdaki ~ah&ma1an 
bo§a. gitmi§tir. Onlar, kendilerinin dogru yol uzere bulunduklanm, se-, 
vimli ve makbul kimseler olduklanru samyorlardi. 

«i§te onlar, Rablanmn ayetlerini ve O'na kaVU§maYI inkar eden
lerdir.» Dunyada Allah'm ayetlerini ve vahdaniyyetini g-Osteren beige
Jeri inkar etmi§lerdir. Peygamberlerinin dogrulugunu reddedip ahiret 
diyanrun var1Igm1 yai'anlami§lardir. «Kiyamet giinu Biz onlara de~er 
vermeyeee~iz.» Tartllanru a~Irla§tirm~yac~lz. Qiinku onlarm tera
zisi haYJrdan yoksundur. 

Buhari der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah ... Ebu Hfueyre'den 
n&kletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: K1yamet gunu bu
yuk cusseli ve §i§manca bir adam gelir, ama o Allah katmda bir sinek 
kanadi kadar a~1rhk \!ekmez. Sonra Hz. Peygamber buyurdu ki: fster
seniz ccK1yamet gunu Biz onlara de~er vermeyece~iz.» ayetini okuyun. 
Kez~ Buhari, Yahya ibn Bukeyr kanahyla... Ebu Zenad'dan benzer 
bir rivayeti nakleder. Yahya ibn Biikeyr'den bu rivayet, bu §ekilde 
muallak olarak nakledilmi§tir. Muslim a:ym hadisi Ebu Bekr Muham
med ibn ishak kanahyla Yahya ibn Bukeyr'den rivayet eder. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam ... Ebu Hureyre (r.a.) den 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: §i§man, fazla yiyip i~en 
bir adam getirilir. Tartlhr, onun tart1s1 bir dane kadar bile ag1rhk ta-

. §Imaz. Ebu Hiireyre der ki : <cKiyamet gunu Biz onlara deger veTIDe
yecegiz.» ayetini de okudu. Ibn Cerir Taberi aym hadisi Ebu Kureyb 
k:~ma1IyJa merfu' olaiak ... Ebu Hureyre'den rivayet eder ve aynen Bu
hari'nin ifadesini tekrarlar. 

Ahmed Ibn Amr Ibn Abdiilhahk el-Bezzar der ki: Bize Abbas tbn 
Muhammed ... Bureyde'den nakletti ki; o, §6yle demi§: Biz Rasulullah 
(s.a.) m yanmda idik. 0 s1rada Kurey§'li bir adam geldi. Elbisesiyle 
boburleniyordu. Rasulullah (s.a.) m yamna dikilince, RasuluHah bu
yurdu ki: Ey Bureyde; bu, k1yamet gununde Allah'm kendisine deger 
vermedigi kimselerdendir. Sanra Bezzar der ki : Ebu Anbese'nin kolesi 
Vasil ve Avn ibn Umare bu hadiste miinferid kal~lard1r. 0, haf1z ol
madijp i<;in pe§inden de gidilmemi§tir. Ayr1ca ibn Cerir Taberl der ki : 
Bize Muhammed ibn Be§§ar ... Ka'b'dan nakletti ki; o, '§6yle demi§: 
K1yamet gunu uzun boylu, iri. yap1h bir adam getirilir. 0, Allah ka
tmda bir sivrisinegin kanadi kadar bile deger ta§Imaz. isterseniz <cK)

yamet gunu Biz onlara deger vermeyecegiz.» ayetini okuyun. 
«i§te onlann cezas1; inkar edip peygamberlerimi ve ayetlerimi ala-
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ya almalanna kar§Illk, cehennemdir.» Onlan cehennernle cezalandir
marmzm sebebi; kiifretmeleri, Allah'm ayetlerini ve rasullerini alaya 
almalandir. Onlarla alay etmi§ler ve §iddetli bi'~imde yalanlami§lardir. 

107 - Muhakkak ki iman edip salih ameller i~leyen
lerin konaklan Firdevs cennetleridir. 

108 - Orada temelli kahrlar ve hie; aynlmak iste
nlezler. 

Konaklan Firdevs Cenneti Olanlar 

Allah Teala, bahth kullanndan bahsediyor. Onlar ki; Allah'a ve 
peygamberlcrine inanmi§lar, peygamberlerin kendilerine getirdigi g-or
~ekleri tasdik etmi§lerdir. Onlar i~in Firdevs cennetleri vard1r. Miica- . 
hid der ki : Firdevs Rum dilinde bostan demektir. Ka'b, Siiddi ve Dah
hak ise; bunun asma agacmm bulundugu bah~e anlamma geldigini, 
soylerler. Ebu Umame ise; cennetin ortas1 oldugunu, sayler. Katade ise; 
Firdevs'in, cennetin c.rta ve en degerli yeri oldugunu soyler. Bu husus 
merfu' olarak Said ibn Be§ir'in hadisinde Katade, Hasan ve Semure 
kanallyla Rasulullah (s.a.) dan nakledilir ki; Firdevs, cennetin en gii
zel yeri ve ortas1d1r. ismail ibn Muslim, Hasan kanahyla Semure'den 
bu hadisi merfu' olarak nakleder. Katade ve Enes ibn Malik'den de 
merfu' olarak aym §ekilde nakleder. tbn Cerir merhum da aym hadisi 
nakleder. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde varid olur · ki; Hz. Pey
gamber §oyle demi§tir : Allah'tan isteciiginiz zaman Firdevs'i isteyiniz. 
Qiinkii o, cennetin en iist yeri ve en ortaSidir. Cennet nehirleri oradan 
kaynar. · 

ccKonaklan» konaktan maksad ziyafettir. Qiinkii konak ziyafet 
i~indir. 

ccOrada temelli kahrlar.» Orada ikamet eder ve otururlar ve ebe
diyyen oradan uzakla~tmlmazlar. Oradan ba§ka yere «Hie; aynlmak is
temezler.» Ba§ka bir yeri isteyip sevemezler ve gitmezler. 

(. .. .. .. .. .. . ) 
«Ve hi~ aynlmak istemezler.>J kavli, onlann cenneti arzu etmele

rine ve sevmelerine dikkatleri ~ekmek ic;indir. Halbuki bir yerde s:U-
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rekli kalan insanlarm b1k1p usanmalan vehmedilebilir. Boylece Allah 
Teala; onlann burada stirekli, ebedi ve sermedi kall§larma ragmen bu
rayJ. degi§tirmek istemediklerini, yerlerinden :gitmeyi arzu etmedikleri
ni, gezintl ve dola~may1 bUe arzulamad1klanm ifade etmektedir. 

®~,~.~f~~s~cr~;@!J'~~~~~J\S~st 
109 - De ki : Rabbnrun sozlerini yazmak ivin deniz

ler miirekkeb olsa ve bir o kadar1n1 da katsak, daha Rab
bimm sozleri tukenmeden denizler tiikenirdi. 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey !'4ul;lammed, onlara de ki : Denizle
rin sulan mtirekkep olsayd1 ve o mtirekkeplerle Rabb1mm hikmet do
lu Ayetleri ve delil dolu buyruklan yaz1lsayd1, denizler biterdi de yine 
o buyruklarm yaz1Imas1 bitmezdi. «Ve bir o .. kadar1ru da katsak.,, Yani 
bir deniz gibi bir ba§ka deniz daha, sonra bir ba~kasm1 daha ve stirekli 
ba§kalanm daha buna katsayd1k ve bununla Allah'm buyruklanm 
yazsayd1k, denizler biter Allah'm kelam1 bitmezdi. Nitekim Allah Tea
la Lokman suresinde de §i:iyle buyurur : «Eger yerytiztindeki aga<;lar 
kalem olsa, denizler mtirekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bu
lunup yaz1lsa yine de Allah'm kelimeleri bitmezdi. Muhakkak ki Al
lah Aziz'dir, Hakim'dir.,, (Lokman, 27) . 

Rebi' ibn Enes dedi ki : Btittin kullarm bilgisi; Allah'm bilgisi kar
§1Smda, btittin denizlerin suyunun yanmda bir damla gibidir. Bu ko
nuda Allah Teala, «Rabb1mm sozlerini yazmak i<;in denizler miirekkep 
olsa ve bir o kadanm da katsak, daha Rabb1mm sozleri tiikenmeden 
denizler ttikenirdi.» buyuruyor. Denizler miirekkep olsayd1; biitiin 
aga<;lar kalem olsayd1, denizlerin suyu biter kalemler kmhr ama Al
lah'm kelam1 ebedi olarak tiikenmeksizin baki kahrd1. Kullardan hi~ 
bir kimsenin, O'nun degerini takdir edebilmesi ve Allah'1 Iay1k1yla ove
bilmesi miimkiin degildir. Ancak O'dur kendi nefsini lay1k1yla oven. 
Muhakkak ki bizim Rabb1m1z, kendisinin soyledigi gibidir ve bizim 
soyledigimizin iizerindedir. Dtinya nimetlerinin ba§tan sona misali; 
ahiret nimetleri kal'§lSlnda yeryiiziine mukabil bir hardal danesinin. 
misali gibidir. 
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~~;;; ;t::~ 0/ .q--~c ~ , ...... ., ., . .,8 J .,. 

110 - De ki : Ben de ancak sizin gibi bir be~erim. Y al
ruz bana tannruzm tek bir tann oldugu vahyediliyor. Ar
tlk kim, Rabbma kavu~may1 arzu ediyorsa; salih bir amel 
i~lesin. Ve Rabbma ibadette hie; kimseyi ortak ko~mas1n. 

Ben Ancak Bir Be§erirn 

Taberaru, Hi§am Ibn Ammar kanahyla ... Amr Ibn Kays el-Kufi'
den rivayet etti ki; o, Muaviye Ibn Ebu Sufyan'm bu ayetin son inen 
ayet oldugunu soyledigini duymu§tUr. 

Allah Teala, Rasl1lu Muhammed Aleyhisselam'a buyuruyor ki: 
Senin kendilerine peygamber olarak gonderili§ini yalanlayan o mu§
riklere de ki : «Ben de ancak sizin gibi bir be§erim.» Benim yalan soy
ledigimi iddia edenler benim getirdigime benzer bir '§ey getirsinler. Be
nim size haber verdigim konularda, gayb1 ve ge~mi'§i bilmem. Kehf as
habmm k1ssas1m sordunuz, Ztilkarneyn'in k1ssasm1 sordunuz. Ben, on
Ian bilmem. Ancak size verdigim bilgi, ger~ege uygundur. QU.nku oyle 
olmasayd1, Allah onu bana bildirmezdi. Ve ben size bildiriyorum ki: 
«Yalmz bana tannmzm bir tek tann oldugu vahyediliyor.» Sizi ken
disine ibadet etmeye ~agird1g1m tannmzm e§i ve benzeri yoktur, bir 
tektir. ccArtlk kim, Rabbma kavu§mayi arzu ediyorsa; guzel bir amel 
i§lesin.» Kim, Rabbmm sevabma ve uygun cezasma kavu§mak istiyor
sa; salih amel i§lesin. Allah'm §eriatma uygun olan i'§leri yapsm. «Ve 
Rabbma ibadette hi~ kimseyi ortak ko§masm.>> Yalmz ve yalmz Al
lah'm nzasl gozetilerek yapllan ibadet, §irk ko§ulmaksizm yaPilan bu 
ibadettir. Bu ikisi. kabul goren amelin iki temel ruknudur. Ibadet her 
§eyden evvel Allah'm nzas1 i~in olmalld1r, Rasulullah'm §eriatma uy
gun olmalldtr. 

ibn Ebu Hatim ... Tavus'dan nakleder ki: adamm biri : Ev Allah'
m Rasulu, ben baz1 verJerde duruvorum ve Allah'm nzasm1 diliyorum. 
Ancak benim bulundui!um verin I!Ortilme.c:ini istivorum. demi§. Ra
sulullah (.s.a.) ona hie kar§Ihk vermemi&. nihavet bu avet nazil olmu§: 
ccArt1k kim Rabbma kavu&mayi arzu ediyorsa, salih bir amel i§lesin ve 
Rabbma ibadette hie kimsevi ortak ko&ma~m.>> Mucahid ve bir ba§
kasi da bu rivaveti boylece mursel olarak nakletmi&tir. 

A'm~ der ki : Bize Benu Ha&im'in kOJesi Hamza Ebu Umare. Sehr 
ibn HaV'§eb'den nakletti ki. adamm biri Ubade ibn Samit'e gelmi§ ve; 
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sana soracag,.m §eyi bana bildir, demi:§. Bir ki§i Allah nzasm1 gozete
rek namaz k1lsm ve ovi.ilmekten ho§lansm. Allah nzasm1 go:t.eterek 
oru~ tutsun ve ovulmekten ho§lansm. Allah nzasm1 gozeterek sadaka 
versln ve ovi.ilmekten hc§lansm. Allah nzasm1 gozeterek haccetsin ve 
ovi.ilmekten ho§lansm bunun durumu nedir? Ubade ibn Samit demi§ 
ki: Ona hi~ bir ~ey yoktur. <;unku Allah TeaJa; Ben crtak kc§ulacak
lann en hayirllsiytm. Kimin Benimle beraber bir ortag1 varsa; c, bii
tunuyle cnundur. <;unku Benim crtaga ihtiyac1m ycktur. 

!mam Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Muhammed ibn Abdullah ... 
Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; c, §Oyle demi§ : Biz, RasUlullah (s.a. ) 
m yamnda nobet tutard1k. Geceleyin herhangi bir durum hasll clur 
veya ihtiyac1 clur diye yamnda kall;d1k. 0 zaman, bizi gonderir ve ih
tiyacmi gordururdu. Musafirler ve nobet bekleyenler ~ogald1. Biz ken
di aram1zda kcnu§uyorduk. Rasulullah (s.a.) o s1rada yan1m1za $elip 
dedi ki: Bu lakirdilar neyin nesi? Ben, size fiSilda§mayi yasaklama
mi:§miydrm? Ebu Said el-Hudri der ki: Ey Allah'm pt:ygamberi, biz Al
lah'a tevbe ettik. Deccal clan Mesih'in konusunu tartl§Iycrduk. Bu kc
nuda farkll gorii:§ler beyan ettik, dedik. Bunun uzerine buyurdu ki : 
Size benim yammda Deccal clan Mesih'ten daha korkulu §eyi hal.Jer 
vereyim mi? ibn Mes'ud diyor ki: Evet, dedik. Rasulullah buyurdu ki : 
Bu, gizli §irktir. Ki§i, bir yerde durup ba§kasi ic;in namaz k1lar. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Nadr ... ~ehr ibn Hav§eb'den nak
letti ki; ibn Ganem bize nakletti ve §oyle dedi: Ben ve Ebu Derda 
~am yakmlarmdaki Cabiye mescidine girdigimizde orada Ubade ibn 
Samit'le kar§Ila§tlk. Benim sag taraf1m1 kendi soluna, Ebu Derda'nm 
sol tarafmt da kendi sagma aldi ve aram1zda yurumeye ba§ladL Kendi 
aram1zda konu§uyorduk. Allah, bizim ne konu§tugumuzu en iyi bilen
dir. Ubade ibn 'Samit dedi ki : Eger Allah sizin birinizin vey.a ikinizin 
omrunu uzatirsa, sizde~ bir ki§inin orta dereceden bir muslumam gor
mesi c ki§inin Muhammed Aleyhisselam'm dilinden Kur'an'1 ckuyup 
tekrarlamas1 ve yeniden ba§lamasi, onun halallm halal haram ktldtgl
m haram tammas1, onun -konaklad1g,. yerlerde konaklama.c:1 yakmdtr. 
Ancak sizin ic;inizde olu bir merkebin ba§I sizi ne kadar hayrete dii§ii
rurse: 0 da ovlesine ha:vrete dli&iirur. ibn Ganem dedi ki: Biz bu du
rumdavken Seddad ibn Evs ve Avf ibn Malik Gikageldiler ve van1m1za 
oturdular. Seddad dedi ki : Ev insanlar, pevgamberden duymm~ oldu
gum en korkulu soz onun sovledigi §U sozdur : Sizin ic;in &irk ve gizli 
&ehvetten en c;ok korkanm. Ubade ibn Samit ve Ebu Derda dediler ki : 
Allah'tm. bizi bagtsla. Ra.c:uJullah (s.a.) bize sevtanm a.rtlk Arao ya
nmadasmda kendisine ibadet edilmesinden umidini kestigini soyleme-
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mi.§ miydi? Gizli §ehvete gelince; biz onu iyi biliriz. Bu diinyanm ka
dm ve arzuland~r. Ey ~eddad, bizi korkuttugun §irk nedir? ~eddad de
di ki : Bakarsm1z bir adam bir b~kas1 i~in namaz kllar veya bir b~
kasi i~in oru~ tutar veya bir ba§kasi i~in sadaka verir. i§te onun §irk 
oldugunu gormez misiniz? Evet, dediler. Allah'a andolsun ki, kim bir 
adam i~in namaz k1lar veya oru\! tutar veya sadaka verirse; Allah'a §irk 
ko§mU§ olur. · ~eddad dedi ki: Ben Rasulullah (s.a.) m §oyle dedigini 
duydum: Kim gosteri§ i~in namaz k1larsa; §irke dii§mii§ olur. Kim gas
teri§ i~in oru~ tutarsa; §irke dii§mii§ olur. Kim gO.steri§ i~in sadaka ve
rirse; §irke dii§mii§ olur. Bu s1rada Avf ibn Malik dedi ki: Allah Teala 
o ki§inin yaptigi amellerden kendi nzas1 i~in olam aymp da kabul 
etmesi ve kendisine §irk kO§ularak yapilmi§ olan1 b1rakmas1 miimkiin 
degil midir? Bunun iizerine ~eddact dedi ki: Ben, RasOJull'ah (s.a.) m 
§Oyle buyurdugunu i'§ittim: Allah Teala; Bana §irk ko§an kimse i~in 
en iyi ortak Benim. <;iinkii onun i§ledigi amelin biitiinii, az1 veya ~o
gu §irk ko§tugu ortag-Ina aittir. Bense bunlara muht~ degilim. 

imam Ahmed der ki: Bize Zeyd ... ~eddad ibn Evs'ten nakletti ki; 
o, aglarru§. Seni aglatan nedir? denildiginde; Rasulullah (s.a.) tan duy
dugum §U sozdiir demi§ : Onu hatirladim da aglad1m. Rasulullah (s.a.) 
buyurdu ki : Ummetimin §irke ve gizli :§ehvete dii§mesinden korkuyo
rum. Ben dedim ki: Ey Allah'm Rasulii, iimmetin senden sonra §irke 
dii§er mi? Evet, buyurdu. Elbette ki onlar aya veya giine§e ta§a veya 
puta tapmazlar. Ancak amellerini gosteri§ i~in yaparlar. Gizli §ehvet 
ise blr k~inin sabahleyin oru~ tutup, istegi baskin gelince § chveti i~in 
orucunu terk etmesidir. Bu hadisi ibn Mace, Hasan ibn Zekvan kana
hyla ~eddad !bn Evs'ten nakleder. Ancak bu rivayette yer alan Ubade 
zay1f bir ravidir, onun ~eddad'dan, hadis duymu§ olmas1; iizerinde du-
rulm~I gereken bir husilstur. · · 

Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Hiiseyn ibn Ali.. . Ebu Hiireyre'
den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmU§: Allah Teala kiya
met giinii buyurur ki : Ben, ortaklarm en haYJrllsiyim. Kim Bana bi
rini ortak ko§arsa, o biitiiniiyle onun ortagmmdir. 

Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer ... Ebu 
Hiireyre'den nakletti ki; 'Rasulullah (s.a.), Rabbi Azze ve Celle'nin 
:§oyle buyurdugunu aktardi : Ben, ortaklann en haYirliSIYJID. Kim bir 
amel i§leyip de, ona Benden ba§kasmi ortak ederse, Ben ondan uza
gJm. 0, Bana ortak ko§tugunundur. Bu hadis bu yoniiyle miinferiddir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yunus ... Mahmud ibn Le
bid'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmU§: Sizin i~in en 
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<;ok korktugum §ey kii<;iik §irktir. Ey Allah'm Raslllii, kii~iik §irk ne
dir? denildiginde; riyad1r, buyurdu. Allah Teala k1yamet giinii insan
lan amelleriyle cezalandirdigi zaman der ki : Siz diinyada kime g6s
teri§ yap1yor idiyseniz ona gidin. Bakm onun yanmda bir kar§Ihk bu
lacak m1s1mz? 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Muhammed ibn Bekr ... 
Ebu Fudale el-Ansari'nin oglu Ebu Said'in §Oyle dedigini nakletti : Ra
slllullah (s.a.) m §dyle dedigini i§ittim: Allah Teala k1yamet giinii; ge
leceginden ~iiphe olmayan giin i<;in, 6ncekil~ri ve sonrakileri topladi
gmda bir miinadi §6yle seslenir: Kim, amelinde Allah'a bir b~kasm1 
urtak kO§arsa; sevabm1 Allah'tan ba§kasmm yamnda arasm. <;iinkii 
Allah, ortaklar i<;inde ortakllga hi<; muhta<; olmayand1r. Bu hadtSi Tir
mizi ve ibn Mace Muhammed ibn Ebu Bekr'den naklederler. 

imam Ahmed der ki : Bize Ahmed ibn Abdiilmelik... Ebu Biikre 
(r.a.) den nakletti ki; Raslllullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Kim ba§ka
lan duysun diye bir §ey yaparsa, Allah da onu ba§kalanna duyurur. Kim 
de gosteri§ i<;in yaparsa; Allah da ona gosteri§ yapar. imam Ahmed ibn 
Hanbel der ki: Bize Muaviye .. . Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurmU§tur: Kim, gosteri§ yaparsa; Allah da 
ona gosteri§ yapar. Kim, ba~kalan duysun diye bir §ey yaparsa; Allah 
da onu ba§kalarma duyurur. imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize 
Yahya ibn 'Said ... Amr ibn Murre' den nakletti ki; o, §6yle demi§ : Ben 
Ebu Ubeyde'nin evinde bir adamdan duydum ki; o, Abdullah ibn 
Amr'm Abdullah ibn Omer'in §6yle dedigini duymu§ : 0 da RasUlul
lah'm §6yle buyurdugunu i§itmi§ : Kim halkm kendi amelini duy
masi I<;m i§ yaparsa; Allah da bunu onlam duyurur, mahlukati
na i§ittirir onu kii<;iik ve hakir k1lar. Abdullah ibn Omer'in iki gozii 
ya§ardl. 

. Ebu Bekr el-Bezzar dedi ki: Bize Amr ibn Yahya ... Enes ibn Ma
lik'den nakletti ki; Raslllullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : A.demogullan
mn amelleri klyamet giinii Allah Azze ve Celle'nin huzuruna miihiir
lenmi§ sayfalar halinde sunulur. Allah Teala; §Unu atm, §UTIU kabul 
edin, der. Melekler derler ki : Ey Rabb1m, Allah'a andolsun ki, ondan 
hep haYir gordiik. Allah Teala buyurur ki : Onun amelleri Benim n
zamdan ba§kasl i\!indi. Ben, bugiin ancak Benim nzam kasdedilerek 
yap1Im1§ olan amelleri kabul ederim. Sonra Bezzar der ki: Raviler ara
smda yer alan Haris ibn Gassan'dan bir topluluk rivayet etmi§tir, o 
Basra'hd1r ve eksik bir taraf1 yoktur. ibn Vehb der ki : Bana Yezid 
ibn iyaz ... Abdullah ibn Kays'dan nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §OY-
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le buyurrnu§ : GO.steri§ ve ba§kalan duysun diye bir §eye kalki§an kim
se; oturuncaya kadar Allah'm gazabmdadir. 

Ebu Ya'Ia der ki: Bize Muhammed ibn Ebu Bekr ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Halkm g5r
dugu yerde guzel namaz killp, yalmz ba§ma kaldigi zaman kotu kilan 
kimsenin bu davram§I ku~umsemedir. Onunla Rabbi Azze ve Celle'yi 

Li<;:timsemi§tir. ibn Cerir Ta.beri der ki : Bize Ebu Amir ismail ibn 
Amr ... Amr ibn Kays el-Kindi'den nakletti ki; o, Muaviye ibn Ebu 
Si.ifyan'm «Artlk kim Rabbma kavu~ayi arzu ediyorsa, salih bir amel 
i.§lesin. Ve Ratbma ibadette hi\! kimseyi ortak kO§masm.>> ayetini oku
dugunu ve bu ayetin Kur'an'dan nazil olan son ayet oldugunu soyle
digini i:}itmi§tir. Bu, mi.i§kil bir haberdir. <;unku bu ayet, Kehf sure
sinin son ayetidir. Kehf suresinin buti.inu ise Mekke'de nazi! olmu§
tur. Olabilir ki, Muaviye bu ifadesiyle onu nesheden ve hiikmunu de
gi§tiren bir ba§ka ayet inmedi demek, istemi§tir. Yani o, muhkem ve 
sabittir. Ancak bazi raviler bu i§i kan§tirmi§lar ve ifadeye kendi an
ladiklan manay1 vererek rivayet etrni§lerdir. Allah en iyisini bilendir. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Muhammed ibn Ali ibn Ha
san .. . Orner ibn Hattab'dan nakletti ki; RasUlullah (s.a.) §6yle bu
yurmU§: Her kim bir gece ((Artlk kim Rabbma kaVU§mayt arzu edi
yorsa, salih bir amel i§lesin. Ve Rabbma ibadette hi<;: kimseyi ortak 
ko§masm.» ayetini okursa; bu, kendisi i\!in bir nur olur. Aden'den Mek
ke'ye kadar melekler onu ku§atirlar. Bu hadis gerc;ekten garibdir. 

--- iZAHI ---

islam dii§UnCesi, kaynagi ve dayandigi esaslar baklffilndan ilahi 
eserleri ve sonu<;:lan bakimmdan be§eri bir dii§i.incedir. islam dii§iin
cesinin ilahi cephesini Ku;'an-I Kerim ve Onun izah ve yorumlann
dan meydana gelen Sunnet-i Seniyye temsil eder. Be§eri cephesini ise, 
Kur'an ve Siinnet temelinden hareketle, insan, hayat, kiUnat ve var
hk hakkmda akil ve tecriibeler I§Igmda geli§tirilen her neviden fikri 
<;:all§malar temsil eder. Bu sebeple islam dii§iincesi, diger dii§iince tarz
lannda mevcud olmayan, ilahi ve be§eri ozellikleri birlikte tR§Ima im
tiyazma sahiptir. 

islam dii§i.incesinin ilahi cephesi; statik (sabit-degi§mez), bc§eri 
cephesi ise hayat §artlarma gore degi§en (dinamik) oldugu i\!in ilahi 
cepheye ters olmamak kaydi ile islam'da her tiirden dii§i.ince serbest
tir. Ki§i akhm kullanarak veya tecriibelerine dayanarak bir gorii§ be-
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yan ederse bu gorii§iinde isabet etse de, yamlsa da -islam ilkelerine 
gore- ilahi miikatata (sevab) nail olur. Amr :ibn As, Hz. Peygamber
den rivayet eder ki o, §Oyle buyurmu§ : Hakim ictihad edip hiikmiin
de isabet edert')e ona iki miikafat vard1r. :ictihad edip hiikmiinde vam
llrsa onun icin de bir miikatat vard1r. (Buh_ri Sahih, VIII, 157; Miis
lim Sahih, III, 1343 M.F. Abdiilbaki ne&ri.) 

. islam dii§iincesinin ilahi cephesi, biitiin miislumanlan baglaYICI 
oldugu halde, be§eri cephe.si baglaYICl bir ozellik ta§Imaz. DolaYISiyla 
be§eri cephesini reddetmek, ki§inin imamm zedelemez. 

:islam dii§iincesinin ilahi cephesi baki ve ebedidir. Be§er eliyle de
gi§tirilemez, reform yap1lamaz. <;iinkii onu g<>nderen zat; -:islam 
inan9larma gore- ezeli, ebedi ve baki olan Allah Teala'd1r. Be§eri cep
hesi ise zamana ve §artlara gore degi§ir, 9iinkii onun men§e'i olan in
s'an biinyesi siirekli degi§ime ugramaktad1r. :insan, bir par9asm1 te§kil 
ettigi kainat gibi fanidir. Fani bir varhgm baki ve ebedi prensibler 
ortaya koymas1 miimkiin degildir. :insan men§e'i fikirler, zaman ve 
§artlarla s1mrhd1r. Ancak insanhk .siireklilik arzettigi gibi, insanlarm 
dii§iincesi de birbirine m~erek devamhllk arzetmekte, nesillerden ne
sillere intikal etmektedir. Bir dii§iiniiriin biiyiikliigii; daha geni§ bir . 
zaman arahgmda ge9erli olan fikirler ort~ya koymu§ olmasmdad1r. 
Ama ne olursa olsun, her dii§iiniiriin fikirleri -kendisinin de i9inde 
ya:§ad1~ evrenin yap1s1 gibi- fani oldugu i9in degi§meye ma'ruz ve 
eksikliklerle ma'luldur. 

I - islam Dii&iincesinin ilahi Taraf1 : 
Gercek anlamda islam dii§iincesi, bu dii§iincenin ilahi cephesini 

te&kil eden kisimdlr. Miisliimanlar bak1mmdan tartl§maslz kabul edi
len de bu bOliimdiir. Be§eri k1srm ise zamanla ve §artlara gore degi§ik
lik arzeden ve baglay1c1 niteligi olmayan k1s1md1r. Biz :islam dii§iince
sinin ilahi cephesini burada kiSaca ele almak, be§eri cephesini is·e da
ha sonra ve detavh olarak incelemek istiyoruz. 

Saf haliyle islam dii§iincesi, ilahi dii§iincedir. Bu dii§iincenin ifa
desi ise Kur'an-1 Kerim'dir. Oyleyse sat islam dll§iincesi, Kur'an dii
§iincesidir. Rasulullah kendiliginden bir dii§iince sistemi getirmemi§
tir. Arap cemiyetinin sosyal, ekonomik ve politik §artlan da bu dti§U.n
cenin dogmasm1 gerektirmemi§tir. 0 giinku diinya §artlan da bOyle 
bir dti§iinceyi motive etmemi§tir. DolaYislyla bu dti§U.nce sistemi Kur'
an-1 Kerim tarafmdan ve §artlara bagh olmaks1zm ve tamamen ozgur 
bir iradenin eseri olarak getirilmi§tir. Kur'an-1 Kerim tarihte hi~ bir 
ilahi esere nasib olmayan bir titizlikle miislumanlar tarafmdan ko
runup saklanml§ ve hi9 bir el, onun metnini degi§tirme imkamm bu
lamami§tlr. 
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Kur'an'm getirmi§ oldugll bu sat islam du§U.ncesini, bugtin biz 
e ilk gtindeki gibi anlayip kavrama imkaruna sahip bulunmaktayiz. 

Bu, ancak J>e§in hukumlerden ve bize empoze edilen klasik ve tarihl 
rspektivlerden uzak olarak dogrudan , dogruya ve saf bir kafa ile ona 

~m1z zaman mumkun olur. Bunun da ne kadar zor ve badireli 
§ey oldugunu soylememek ·imkans1zd1r. Peygamberden sonra, sos
zaniretler bu ana kaynagm yorumunu gerekli k1lm1§ ve her mute

fekkir ona yeni bir yorum eklem~tir. Boylece islam dU.§U.ncesinin be
~rl cephesi tekevvun etmi~tir. F1k1h tartl§malan, kelam ve akaid mu
naka§alan hep sonradan zuhur etmi§ olup, kendi devrinin §artlanm 

ans1tan be§erl unsurlard1r. 
ilk mU.Sltimanlann biricik muracaat kaynaklan, Kur'an-1 Kerim 

ve onu bildiren Resul-i Ekrem idi. Hz. Ai§e'nin ifadesiyle Rasulullah'
m ahlak1, Kur'an'1n kendisiydi. Bunun i~in islam dU.§U.ncesinin ilahi 
cephesini ara§tmrken oncelikle Kur'an-1 Kerim'e ba§vurmak gerekir. 
Kur'·an-1 Kerim'in . getirdigi du§tince sisteminin temel karakterrstik 
ozelliklerini ara§tlrd1g1m1zda ba§hca §U hususiyetler ile kar§Ila~mz : 

1 - ilahi Bir DU.§U.nce Sistemi : 
Kur'an'a dayah islam du§U.ncesinin en onemli ve birinci ozelligi, 

ilahi bir dU.§U.nce sistemi olmas1d1r.' islam inancma gore Kur'an Allah 
tarafmdan gonderilmi.~tir: Onun ortaya koydugu dU.§U.nce esaslan da 
Allah tarafmdan vaz'edilmi§tir. Allah, insarun ve onun i~inde ya§a
digi kainatm yaratarud1r. Yaratan, elbette ki yarattiklanru en iyi bi
lendir. «Yaratan bilmez mi hi~? 0, Latif'dir, Habir'dir.» (Millk, 14) 
DolayiSiyla O'nun yarattlklar1 i~in koym~ oldugu esaslar da insamn 
mekanizmas1 itibanyla kavramaktan aciz oldugu buttin noktalan ku
§atlci mahiyette olacaktlr. Netice olarak, insamn mevcud yap1smdan 
kaynaklanan eksiklikler ve yanh§hklar Yaratlcmm vaz'ettigi fikir sis
teminde gorillmeyecektir. 

Ne var ki ilahi kaynak, gunluk hayatm gerekleriyle alakah detay
lan ac;Iklamami~tlr. A~1klamamas1 da bu dU.§U.nce sisteminin ma.ntiki 
bir geregidir. <;iinku be§erin temel karakteri degi§mez, ihtiyac;Ian ise 
zaman ic;inde degi§iklik gosterir. Bu ac;1klanmayan k1s1m, insanlar ta
rafmdan kendi devirlerindeki §artlara gore degi§ip geli~bilir. Ancak 
bu noktada insan zekasmm online bir sed c;ekilmi§ degildir. Aksine 
insan zekas1 kendi kapasitesi ic;inde serbes~e ve elverdigince geni§ 
bir alanda faaliyet yapar. Ama insan bunyesinin ve bu bunyeden do
gan eksikliklerden uzak · olmas1 imkans1z olan arac;larm, bir turlu ma
hiyetini kavrayamayaca~ ve ~ozemeyecegi konularda kendini yipra
tlp enerjisini tuketmesine de imkan b1rakmaz. Bu gibi ana ilkeler ila
hi men&e'den ahrur, hayatm zaniri degi§imi ile deg~ecek k1s1mlar ise, 
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o giin dii§iinen kafalarm bu ana ilkelere ters dii§meyecek §ekilde ge
li§tirdikleri prensibler olarak kabul edilir. 

Kur'an dii§iincesi bOylece meseleyi son derece elastiki bic;imde 
vaz'et~tir. Ne baz1 dii§iince sistemlerinde oldugu gibi, her §eyi ilahi 
men§e'e dayandmp bundan farkh gorii§leri afaroz etmi§tir, ne de po
zitivist dii§iince sistemlerinde oldugu gibi, insan dl§l tiim kaynaklan 
yok farzederek, insam her §eyin men§e'i kabul etmi§tir. 

Bundan sonraki ozellikler temelde bu ilahi olma ozelligine dayan
maktadlr. 

II - Tevhid Esasma Dayah Bir Dii§iince Sistemi : 
Kur'an dii§iincesinin jkinci ve temel ozelligi de tevhid~i bir dii

§iince sistemi olmas1d1r. insan zekasmm ~ogunlukla yamldlg1 konula
nn ba§mda tann anlayl§l gelir. Saglam ve kapsatnh bir tann anlaYI
§Ina sahib olmadan hayatta saglam ad1mlar atmak imkans1zd1r. Ne var 
ki soyut bir alan olan uluhiyyet konusunda ~ok eski donemlerden be
ri pek ~ok hurare ve uydurmalar goze c;arpmaktadir. Eksik veya yan-
11~ bir uluhiyyet fikri, hayatm diger problemlerine de eksik ve ~arp1k 
bakma sonucunu dogurur. Biz kabul etsek de, etmesek de en ilkelin
den en geli§ffii§ine kadar insanlann kafasm1 en c;ok me§gul eden ko
nu tann konusu olmu§tur. Ve bu konuda -konunun imkanlan da
hilinde--- ki gerc;ekten c;ok girifttir- en rasyonel ve en tutarh, aym 
zarnanda insanhk varllk yapiSma. en uygun tann anlayi§l Kur'an'm 
getirdigi tevhidc;i tann anlay1§1d1r. 

Tevhidc;i anlayi§I, yalmzca Kur'an getirmemi§tir, elbette. Gerek 
Yahudilik, gerekse Hiristiyanhk ondan once tevhid anlaYI§Im getir
mi§lerdir. Fakat zaman ic;inde muhtelif sebepleTle bu iki dindeki tev
hid anlayi§l ~Ok tanriCl bir nitelige biirtindtirtilmti§ ve tek tanriCl OZU 
ortadan kaldmlmi§tlr. Hemen belirtelim ki, XIX. yiizyll pozitivizmi
nin etkisi ile geli§mi§ olan sosyoloji ve buna dayanarak kurulmu§ olan 
dinler tarihinin evoliisyonist tezi gerc;ekte hi~ de hakikatl ifade etme
mektedir. Dinler tarihi tarafmdan ortaya konan, ~ok tanncihktan tek 
tannc11Iga dogru tekamiil anlaYl§l, Kur'an tarafmdan redaedilir. Kur'
an, biitiin dinlerin aslmm tek tannc1hk esasma dayandigmi, ancak 
bir sure sonra insanlar tarafmdan tahrif edildigini belirtir. DolaYlsly
la myth'lerin kaynagi -sosyolojinin iddiasmm aksine- dinler olmak
tadlr. Dinler insanlar tarafmdan tahrif edile edile, neticede mitoloji 
haline . dondiiriilmekte ve boylece muharref dinler ortaya ~1kmaktad1r. 
Kur'an anlayi§ma gore, ilk din yeryiiziine Hz. Adem ile gelmi§ tevhid 
(mo.Qoteist- tek tannci) dinidir. Bundan sonra insanl'ar tarafmdan 
hep tahrifat yapllffil.~ ve gelen yeni peygarnber de tekrar tevhid esas
lanm getirmi§tir. Daha sonra gelen Yahudilik ve H1ristiyanhk da ken-
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disini tahrlfa.ttan kurtaraniami§ ve en son din olmak uzere islam dini 
tevhid esaslanru getirmi§tir. 

Kur''an du§uncesi de butun kavram ve yorumlannda bu tevhid~i 
ilkeyi temel ahr ve politeist anlayt§a vesile olacak yorumlardan ka~I
rur. Bu sebeple zaten islam du§fincesinin ilahi cephesi tahrifattan uzak 
kalrm§tlr. 

Tek bir tannya baglanmak; insarun davram§lan baktrmndan bu
yiik onem ifade eder. Bilhassa insanm degi§ik deger merkezleri etra
finda egilip bukUimesini onler. K~iye §ahsiyet kazandmr. Modern du
§iincenin insana vermeye c;all§tigi ozgur ki§iligin geli§mesinde buyfik 
bir etken olur. 

II! - Deg~mez Bir Du§iince Sistemi : 
insan, hayat1 boyunca surekli degi§imlere ugrad1g1 ic;in, her za

man kendine sabit noktalar bulmaya c;ah§Ir. Bu sabit noktalara daya
narak birtak1m ati11mlar yapar. Giindelik hayat1m1zda kar§tla§tlgimiz 
bu olgu, dfi§fince hayatlm1z baklmmdan da onemlidir. ~unku butun 
deger noktalarmm degi§mesi halinde ortada ba§vurulabilecek hi~ bir 
olc;u kalmaz. 0 zaman da bir sistem kurmak imkaru bulunmaz. _ 

Fakat hayatm degi§ken aki§l ic;erisinde, degi§mez degerlerin bu
lunmasi olumsuz bir rol oynamaz m1? <;ogunlukla insanlan oldugu 
yerde saydiran tutucu ak1mlar, bu degi§mez degerlerden kaynaklan
maktadir. DolaYisiyla islam dii§uncesi de boyle tutucu bir huviyete 
buriinmez mi? 

Degi§me ve degi§mezlik tabiatm ic;inden kaynaklanan bir kanun
dur. Ancak tabiat bu ikisi arasmda bir denge kurmu§tur. Hayat ve ka
in!tta ana yoriinge sabittir, bu yorunge uzerinde degi§im vard1r fa
kat y()riinge hie; bir §ekilde degi§mez. insamn ihtiyac;lan degi§mez, 
ama bu ihtiya~larm kar§Ilam§ 'bic;imi degi§ir. insan tabi!t1 hie; bir za
man ic;in degi§mez ancak bu tabiatm gerekleri ve bunlarm kar§Ilani§ 
bic;imi degl§ir. Evrenin nizam1 sabittir. Bu nizarmn seyrinde zaman 
ic;inde degi§iklik olabilr. 

Deg~mez prensiblerin kabulu, insan ve hayat ic;in belirli bir Olc;u 
kabul etmek ve bu olc;u uzerinde birle§mek demektir. insanlarm ge
c;ici arzu ve heveslerine, devrin aki§ma, §artlarm icabma gore her §e
yi degi§tirmeyip, g~ici esaslara gore duzeni bozmaYlp, bunlann ba§
vurmasi ic;in bir olc;u, kriter ve mikyas vaz'etmektir. Toplumsal ha
yat, hukuk, devlet ve bir anlamda hayat belirli olc;Uler uzerinde an
la§maya dayamr. Bu anla§ma noktalan k1sa arahklarla degi§ecek olur
sa duzen yerini anar§i ahr. Kur'an'm ifadesiyle, <<Eger hak, onlarm he
veslerine uysayd1; gokler, yeryfizu ve onlarda bulunanlar muhakkak 
bozulup giderdi.11 (Mu'minun, 71) 
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Kur'an-1 Kerlm, degi§mez degerleri hayatm biitiin sahalarma yay
mak yerine sadece baZl temel ilkelere inhisar ettirmi§tir. Dolaf1Siyla 
hayatm akl§l i~erisindeki degi§imlerin hepsini sabit tutmaYl kabul et
memi§tir. Bu da dinlerin pek <;ogunda ve gelenekselle§mi§ kurumlar
da kai'§ll~tigrmiz tutucu niteligi ortadan kald1rd1~ gibi, onun ka.I'§l
tl olarak, modern dii§iince ak1mlanmn ~ogunda kar§Ila§tiglffilz sii
rekli degi§im fikrinden kaynaklanan sabit ol~ii kabul etmeme anar§i
sine de imkan b1rakmamaktad1r. Boylece tipkl tabiat gibi, degi§im ile 
degi§mezlik arasmda vasat bir nokta tesbit etmektedir. Zaten islam 
ol~iilerine .gore, tabiati yaratan Allah oldugu gibi, Kur'an'1 indiren de 
Allah'tlr. Tabiat Allah'm gorillen eseri, Kur'an Allah'm okunan kita
bidir. Bu ikisi birbirini nakzetmek §6yle dursun, birbirini tamamla
makta ve tasdik etmektedir. ccAllah'm insanlan yaratt1~ f1tratu 
(Rum, 30) Tabiata Allah tarafmdan konulmu§ olan bu kanunlar, Al
lah'm tabii siinnetini te§kil eder ki, ccSen Allah'm siinnetinde bir de
gi§me goremezsin.» (Ahzab, 62; Fatlr, 43'; Fetih, 23) Allah tabii ha
yat i~in kanunlar koydugu gibi sosyal hayat i~in de kurallar koymU§ 
ve bunu Kur'an-1 Kerim vas1tas1yla insanlara bildirnii§tir. Bu kural
lar yalmz miisliimanlar i~in degil, tiim insanlar i~in ge<;erlidir. 

IV - Dengeli Bir Dii§iince Sistemi : 
islam dii§iincesinin ilahi cephesini temsil eden Kur'an dii§iincesi 

her konuda dengeyi esas alml§tlr. Kur'an'm tasvirine gore Allah; ka
inatta bir denge kurmu§tur. Bu denge Allah'm biitiin eserlerinde ga
ze <;arpmaktad1r. <cDogrusu Biz her §eyi bir kadere (ol~ii) gOre yarat
ffil§IZdir.» (Kamer, 49) Bu Ol~ii, i~inde ya§adi~ffilZ tabii alemin her 
tarafmda gorillmektedir. Giine§ sisteminden diinyamn diger gak ci
simleriyle uzakh~na, diinyamn egiminden elips §eklindeki yapiSma 
kadar biitiin evren denge iizerinde durmaktadir. ~a yet bu denge un- · 
surlanndan birisi ~ok ciiz'i bir miktar §a§Iracak olursa, kainatm sey
ri degi§ir, belki de mahvolup gider. 

Canhlann hayati denge esas1 iizerine kaimdir. Oksijenin biraz faz
la veya eksik oranda almmasmdan, organlann eyeyi§ine kadar her 
tiirden fizyolojik vak'alarda bir denge hakimdir. San'attan, dii§U.nce
ye kadar her alanda denge esast1r. i§te Kur'an dii'§iincesi, bir fikir sis
temi olarak her konuda dengeyi ana ilke olarak benimsemi§tir. Hal
buki diger dii§iince sistemleri denge kurmak yerine, denge noktala
nndan birine ~rhk vermektedirler. Bu denge noktalanm §oylece be
lirleyebiliriz : 

a - Tann ile evren arasmda denge : 
Kur'an dii§iincesi, evrende ayr1 ayn tannlar bulundugunu ve ta

biat gii<;lerinden herhangi biri'sini, bir tannmn ozel i§leyi§ alam ola-
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rak kabul etmez. Yunan mitolojisinde ve dlger ilkel dii.§tince sistem
leriride kai'§lla§tigumz <;ogunlugu politeist kokenli anlaYI~ yer verH
mez. Tann He evren arasmda kesin bir <;izgi varchr. Mekanizm'e yer 
verilmedigi gibi, kainata canllltk ve rU.hluluk atfeden dti§tincelerin 
panteizmine de yer verilmez. Buna mukabil tanr1, evren kai"§ISmda 
kor bir mekanizmin mahktlmu degildir. Aristoteles dft§tincesinde ol
dugu gibi tann meydana getirdigi. lciinat ile ilgHenmemek ~oyle dur
sun, stirekli kainati kontrol etmektedir. Tann kainatm biricik haki
midir. 

b - Tann ile insan arasmda denge : 
Kur'an dii.§tincesine gore; tann ile insan birbirinden btittintiyle 

farkll iki. ayn varllk alarum temsil eder. insamn varllk alam belirli 
ve smtrhdtr. Buna kar§thk tann her ttirlti kaytd ve strurlamadan uzak
tlr. Tlpkl evren He Allah arasmda kesin ve aYJTICl farkhhk bulundugu 
gibi, insanla Allah arasmda cta· kesin ve aymc1 <;izgi vard1r. insan, ne 
yaparsa yapsm tannhk makamma yticelemez. Buna mukabil insan ile 
tann arasmda bir <;att§ma ve dil§manhk da yoktur. Tann her zaman 
i~ln insan1 sever, korur, bagt§lar, buna mukabil in.')8Jl, hata ve eksik
likler ile ma'ltll oldugundan kimi zaman tannmn buyruklanm dinle
mez. Ama istese de istemese de tannya boyun egmek durumundadtr. 
Tannya ba§ kald1rmas1 ge<;ici bir isyaridtr. Sonra hatasmdan vazge<;ip 
tevbe ve istigfar eder. 

H1ri:stiyanllkta oldugu gibi insan, tann kar§ISmda dogul}tan su<;
lu durumda · degHqir. Htristiyan dti§tincesine gore, Hz. Adem kendisine 
yasaklanan meyvadan yedigi i<;in cennetten kovulmm~ ve · bu su<;u onun 
neslinden gelen btitun insanogluna ge<;mi§tir. Bu ezeli gtinahtan kur
tulmast gerekir. Kur'an dti§tincesine gore de Hz. Adem kendisine ya
saklanan aga<;tan yemi§ ve bu ytizden cennetten <;tkanlmt§tlr. Fakat 
Adem'in i~ledigi su<;, soyundan gelen btittin insanlara ge<;mi§ degil
dir. Aksine btittin insanlar temiz bir fttratla dogarlar. Su<;Suzdurlar. 
Sonra aldtklan terbiye ile kendi yollarm1 se~erler . 

Yunan mitolojisinde ise insanla . tann arasmda kesin <;izgiler be
lirlenmi§ degildir. Aksine tannlar, insan §eklinde dti§tiniilmektedir. 
Ttpkl insan gibi onun da arzulan; hevesleri ve zaaflan vard1r. insan
la tann arasmda bir makam ve mevki <;atu:1mas1 vard1r. 

Kur'an ise insan ile tann arasmda makam ·ve mertebe baktmm
dan kesin farklar koydugu i<;in boyle bir problem yoktur. Htristiyan
hk ve Budizm gibi dinler insam tann kar§tsmda magltlb ve makhur 
duruma .getirirken, mitolojiler ve materyalist dti§tinceler, insam tan
n kar§tsmda muzaffer durumuna getirmektedir. Nietzsche'nin <<·super 
insan» gorti§q bu dti§tinceyi yansttmaktadtr. 
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c - :lnsan ile evren arasmda denge : 
Kur'an dti§lincesi, evreni ilahlarla dalu canh bir arganizma gibi 

tasavvur etmedigi i~in, tabiat He insan arasmda bir ~att§ma ve mtica
dele yoktur. insan da tabiatta Alah'm emrine ml.isahhardlr. Her ikisi
nin de sahibi alan Allah, tabiat1 insamn emrine mtisahhar kllmt§tlr. 
insan yerytiziinti i'mar edip y~amasma elveri§li hale getirmekle mti
kelleftir. Bu sebeple insan ile evren arasmda dast~a bir ili§ki vardtr. 
Ctinkti genelde her ikisi de Allah'm emrine boyun egmektedir. Buna 
kar§lhk Yunan mitalajisi tabiat ile insan arasmda bir mticadele bu
lundugunu ve bu mticadelenin de temelde tannlarla insan arasmdaki 
mticadeleye dayand1gm1 bildirir. Btiyti ve ilkel inan~lara sahib taplum
lar ise evrenin gizli ruhlarla dolu aldugunu soyleyerek, 0 ruhlara iyi go
Iiinmek i~in birtaktm ayinler icra ederler. ilkel ,inan~lara kar§l olduk
lanm belirten marksistler Sovyetlerde tanmm yeterince verimli ol
mamast tizerine tabiatm kendilerine kar§l ~1ktl~m soyleyerek bu mi
talajik anlayt§l dile getirmi§lerdir. 

d - Gorillen alem ile gortilmeyen alem arasmda denge : 
Kur'an; varhgm yalmzca gortilenden ibaret almadlgm1, bunun ya

m Slra duyulanrmzla kavrayamadlgliDlZ bir alem bulundugunu belirtir 
ve dolayiStyla bu alemin varhg1m (melek-cin gibi) kabul etmek gerek
tigini sayler. Ancak varhgm yalmzca · gorillmeyenden ibaret alup, gO
rill en alemin hayal oldugunu da savunmaz. 

Buna kar§thk baz1 dti§tince sistemleri, sadece gortilen alemin var
llgmt kabul etmekte ve bunun dt§mda kalam inkar etmektedir. Ma
teryalist dti§tinceler her §eyin maddi alemden ibaret olduguriu savu
nurken, pozitivist dti§tintirler ger~egin yalmzca tecrtibe edilebilen ger
~ek aldugunu savunurlar. Bu arada baz1 dti§tintirler de, gortilen ale
min bir hayalden ibaret alup ger~ek alemin gorillmeyen alem oldugu
nu ve duyulanmtzm kavrachg1 nesnelerin, ger~egin sadece golgesi alup 
ger~egin ise bu nesnelerin idec..s1 oldugunu savunmaktadirlar (Platon 
gibi). Bu dti§tince asnm1zdaki fizik ~ah§malan ile yeniden canlanmt§ 
bulunmaktadtr. Bilindigi gibi Sir James Jeans, neticede bOyle bir ide
alizme ulB.§mi§tlr. .Bu idealist dti§tincenin yam stra mistik dti§liniir
ler de ger~egm biiyiik klsrmnm gortilmeyen aleme ait aldugunu, gO
rillen alemin is'e ger~egin ~k kti~tik bir bOliimiinti te§kil ettigini sa
vunmaktadtrlar. Kur'an dii§iincesi ise, her iki a§mhgt da reddederek 
dag:ru alan orta bir yal izlemi§tir. 

e - Ruh ile beden arasmda denge : 
Kur'an, ruhun varhgmi inkar etmez. insamn ruh ile bedenden 

meydana gelmi§ bile§ik bir varhk yaptsma sahib oldugunu savunur. 
Dolaytstyla . insanm kemalinin bu ikisi arasmda denge kurmast lle 
mtimkful alaca~m belirtir. 
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Buna kar§Ihk baz1 dii§iince mensublan insarun mekanik bir var
hk yapiSma sahib oldugunu, ruh diye bir §ey bulunmacll~m. /bunu.n 
g6revini beynin iistlendigini sa vunarak, insamn biricik g6revinin be
denin arzu ve isteklerini kar§Ilamak oldugunu (Hedonist) savunurlar. 
Bilhassa pozitivist ve materyalist anlayi§ ruhu biitiiniiyle reddeder. 
Oliince insanm ruhunun ~Iktigim soyleyen fikirlere, olmeden once ve 
oldiikten sonra tartllmas1 halinde insamn ag1rhgmdan bir §ey yitir
mediginin gorilldiigii iddias1yla kar§I ~Ikarlar. 

Diger taraftan spirtualist dii§iiniirler, insamn ger<;ek varhgi ol
dugunu savunarak, bedeni· biitiiniiyle ortadan kald1rmada ruhi kema
le ermenin imk·ans1zhgmi bildirirler. Pythagorizm, Platonizm, Budizm 
ve modern ruh~u ak1mlar ruhun bedende zindanda oldugunu, bu zin 
dandan kurtulmak ic;in insamn birtaklm exersizler ile, ruhunu olgun
la§tirmasl gerektigini ve ancak annan ruhun kemale erecegini .sOyler
ler. Mistik aklmlar ise, biitiin c;abalanm ruhun terbiyesine tahsis eder
ler Ve rUhi alemde, organik alemdeki gibi bir sistem kurmaya c;ah§lf- . 
lar. Mistisizm, insamn ruh diinyasim geli§tireyim derken, organik ya
plSllll ihmale kadar vard1rmakta, ~e§itli exersizler ile bedeni yetersiz 
hale getirmektedir. 

Kur'an ise beden ile ruh arasmda denge kurarak birinin adma di
gerini kii~iiltmeye c;ah§maZ. insamn hem beden yaplSinl, hem ruh ya
plSlni geli§tirir. 

f - Diinya He ahiret arasmda denge : 
Kur'an, ki§inin hayatmm bu diinyadaki hayat1 ile srmrh olma

digmi, aksine ezelden ebede giden yolda bu diinyanm bir durak oldu
gunu belirterek, her §eyin hesabmm bu diinya.da goriilmeyecegini, ger
r;ek hesab verme yerinin obiir diinya _ oldugunu bildirir. Binaenaleyh 
bu diinyada tamamlanmami§ hesablann «ahiret» ad1 verilen bir ba§
ka diinyada tamamlanacagim ifade eder. Miisliimanm, hayatl yal
mzca bu diinyaya tahsis etmesini kabul etmedigi gibi bir ~ka diin
ya adma bu diinyaYI ihmal etmesine de izin · vermez. :i:ki alem arasm
da bir denge kurup her iki alemi de e§it olarak degerlendirmesi ge
rektigini bildirir. 

Tarih boyunca insanlar bu dengeyi kuramayarak biri adma dige
rini feda etmi§lerdir. islam di§I dinlerin ekseriyeti, insamil bu diinya
Yl hic;e saymas1m ve sadece ahiret i~in c;ah§masim isterler. Keza mis
tik ak1mlar da insamn ahiretinin i'man ir;in ~ah§Irlar. Bu fikre kar§l 
~1kan diger bir kitle de hayatm yalmzca bu diinyadaki hayattan iba
ret oldugunu, ahiret diye bir §eyin bulunmadi~m savunurlar. Ozel
likle materyalistler ·ahiretin varhgm1 kabul etmezler. 

GOriiliiyor ki Kur~an'a dayall islam dii§iincesl her al·anda tam bir 
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denge kurmu§tur. Kar§Itlardan her birini ayn ayn degerlend1rerek, bi~ 
ris~ni ahp digerini ihmal etmemi§tir. Diger dii§iince sistemleri ise bir 
tarafa agirhklanm koyarak ka!'§ltlardan obiiriinii tamamen inkar et~ 
tni§lerdir. 

V - Evrensel Bir Dii§iince Sistemi : 
Kur'an; problemlere dar ve oolgesel bir a~1dan degil, geni.~ ve ev~ 

rensel a~1dan bakar. Hiikiimlerini koyarken, gor~lerini bildirirken dar 
bir ~er~eve i~ine t1kamp kalmaz. Aksine biitiin kainati ku§atan bir ge
ni§ gorii§liiliik getirir. Genellikle insanlar, olaylara kendi §artlan i~in
de bakarlar. Ya bir bolgerun, ya bir 1rkm veya bir milletin menfaat
lan a~Ismdan fikir beyan etmeye \!ah§Irlar. Aynca belirli bir zaman 
diliminde g~erli olabilecek fikirler ortaya koyarlar. Halbuki Kur'an, 
yalmz yeryiiziinii i~ine alan bir dii§iince getirmemi§; evrenin tiim bo~ 
liimlerini, yalmz bir ~a{p degil biitiin ~aglan i~ine alan geni§ gorii§
liiliikle ~yaya ve olaylara bakmi§tlr. Irklarm hakimiyetini reddetmi§, 
bolge ve s1mr engelini a§mi§, tiim varhklan ihata eden bir fikir sis~ 
temi kurmu§tur. Varhg1 topyekiin bir biitiin olarak degerlendirir. 
Adem'in oglu olmalan hasebiyle insanlar arasmda aymm g()zetmez. 
Renk ve dil aynhgm1 ortadan kald1nr. Peygamberin', yalmzca bir kav~ 
min veya Irkm degil, ((Biitiin alemlerinn peygamberi oldugunu, kaffe~ 
ten tiim insanhgi kurtarmak i~in geldigini soyler. Bu sebeple biitiin 
yeryiizii sakinleri miisliiman oluncaya kadar insan, bitmez tiikenmez 
bir enerji ile ~h§mak zorundadlr. 

insanhgm ancak XX. asrm yansma dogru ger~ekle§tirdigi evren
sel birlik anlaYJ§Im Kur'an ·on dort as1r evvel getirmi§ ve bilfiil ger
~ekle§mesi i~in de ilk miisliimanlar biiyiik \!aba harcami§lardir. Bu
giin de bu ev,renselligin biitiin yonleriyle ger~ekle§tigi roylenemez. 
Qiinkii c(Birle§mi§ Milletler»de, devletler ideolojilerine veya menfaat
lanna gore oy beyan etmektedir1er. Dogruya ve ger~ege g()re degil. 

VI - Miisbet (Pozitiv) Bir Dii§iince Sistemi : 
Kur'an, e§yaya ve olaylara hep miisbet a~1dan bakar. Negatiflik 

e§yada asli bir unsur degil, anzi bir unsurdur. E§yada ((asl olan iba
hattir» prensibini diistur haline getirmi§tir. Kur'an'm ilah anlayi§In
da, insana kar§I menfi bir tav1r takman tann anlaYI§lanna yer olma
dl~ gibi, kahredici ve gaddar tann anlaYJ§Ina da yer yoktur. Halbuki 
mitolojilerin, tann anlayi§l negatif (olurnsuz) bir anlaYI§ oldugu gl
bi, ilahi alan dinlerden birisi --Yahudilik-- gaddar ye despot Yahve 
anlaYI§Iyla, digeri ise -Hiristiyanhk- insanla§tlnlmi§ tann anlaYJ§l 
ile menfiligi esas almi§lardir. Gerek Aristoteles'in meydana getirdigi 
evrenin ~leriyle ilgisiz, gerekse Zerdii§t dininin dualist tann anlayu~
lan menfi anlayi§l ifade eder. Hepsini · reddeden materyalizm veya 
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ateizm ise, inkar yolunda olumsuz bir tav1r tak1mr. Kur'an'm ilah an
laYl§I, Kerim, Rahim, kotilliiklerden hO§lanmayan ve bunlan yasakla
yan., tevbe edenlerin tevbesini kabul eden ve her §eyde temizligi esas 
alan bir ilaht1r. Kur'an'm getirdigi dii.§iince sisteminin insana, kai
nata, hayata ve varllga bakl§l biitiintiyle miisbet bakl§tlr, olumsuzluk 
ona gore asli degH ge~ici bir haldir. 

VII - Pratik Bir Dii§iince Sistemi : 
Kur'an; insam insan olarak goriir, onu melekle§tirmeye ~all§maz. 

Melek ayr1d1r, insan aynd1r. :i:nsam zaaflan, kusurlan ve faziletleri ile 
birlikte degerlendirir. Bir yan1yla gokyiiziine bagh oldugunu, diger ta
raflyla ayagm1 yeryiiziine bastlgm1 kabul eder. Onun melekle§mesini 
degil, insan ol~k kalmasm1, ancak zaaflannm esiri olup §eytanla§
mamasml ister. ~ytan kotii oldugu gibi, melek de insandan mertebe 
bak1mmdan dii§tiktiir. Melek, insana seed~ etmekle emrolunmll§tur. 
:i:slam'm insana bakl§l pratik, ger~ege uygun bir baki§tlr. Hayat ve ka
inatl toz pembe hayallerin otesinden gormeye ~alu~maz. :i:nsamn ma'
nevi yonlerini yok saymad1g1 gibi, maddi yonlerini de inkar etmez. 
:i:nsan zihnini ger~ekte mevcud olmayan hayrui §eylerle ugra§tlrmaz. 
Platon'un Aristoteles'in ve Plotinus'un muhayyel anlayt§lanna yer 
vermedigi gibi, Marks'm, Comte'un ve benzerlerinin materyalizmine 
de dii§mez. Her §eyde realiteyi esas almaya ~ah§lT. Ancak ger~egin 
yalmz realiteden ibaret oldugunu saylemez. Ak1l yolu ile insanoglunun 
biitiin problemleri ~ozebilecegini kabul etmez, ama H1ristiyanl1k ve 
Mistisizm gibi ccakhm at oyle gel» de demez. Aklm alanma giren ve 
aklm \!Ozebilecegi problemleri akllla . ~;ozer, aklm kavrayt§ alam dl§m
da Kalan boliimlerde akh bo§u bO§una y1pratmaz. 

Sistemini yalmzca akla dayandirmadi~ gibi, yalmzca hisse de da
yandlrmaz. T1pk1 kevni ahenkte oldugu gibi, tlpk1 mU.Siki eserinde ol
dugu gibi, bpk1 bir san'at §aheserinde oldugu gibi, biitiin ooliimler 
arasmda tam bir ahenk ve birlik saglar. 

Kur'an, i§te bu temel ve karakteristik ozellikleri biinyesinde ta§l
yan miikemmel bir diinya gorii§ii getirdi. Bu diinya gorii§iine dayah 
bir fikir sistemi kurdu. Bu fikir sistemini pratik hayatta uygulayarak 
mensublan arasmda hakim ktldi. Ve boylece 23 yllhk ~;ok klsa bir su
re i\!inde ~oliin o ~elimsiz, bilgisiz, gorgiisiiz ~ocuklannt diinyamn 
efendisi, hakimi haline getirdi. 

Bu dii§iince sistemini, safiyeti i<;:erisinde benimseyen insanlann 
hangi devirde olursa olsun, her alanda iist.iin gelmemeleri i<;:in bir ne
den yoktur. Nitekim tarihte de oyle oldu. Ve ilk mtisliiman toplum ha
rikast ger~ekle§ti. 

RasUlullah, bizzat bu dii§iince sisteminin canh bir tirnsa.Ii olarak 
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bu insanlan egitti, yeti§tirdi. Onun golgesi iizerlerinden ~ekildikten 
sonra bir miiddet daha bu canhhk ve at1hm devam etti. Ama onun 
kurdugu sistemden uzakla§tlk~a. bu sat dii§iince sisteminin i~ine be
§er men§e'li fikirler sirayet etmeye ba§ladl. AnlaYI§lar degi~ti ve bu 
degi§iklik gittik~e artmaya ba§ladl. Zaman zaman o saf anlaYI§a do
niilmek istendi, ama bu istek toplu bir sistem halinde olmad1~ i~in, 
o ilk defaki tecriibenin ge~ekle§mesi miimkiin olrnad1. Ama yine de 
o kaynaktan beslenen ana damarlar, biinyeye canhhk vermeye devam 
ettiler. 

Bundan sonraki bOiiimde islam dii.§iincesinin be§eri cephesi ele 
almacakt1r. Bu dii§iincenin ana kaynak ile irtibatl, tarih i~indeki sey
ri ta'kib edilecektir. 

II ----' islam ~iincesinin Be§eri Taraf1 
islam dii§iincesinin ilahi cephesi, Rasulullah'm hayatl boyunca 

arallks1z t~ekkiil ederek geli§ti. Hz. Peygamberin vefatma kadar miis
liimanlar her mes'elede ana dani§Iyor ve anun onderliginde gosterdigi 
yolda yiiriiyorlardi. Bu vahiy kaynag1 miisliimanlarca tarti§ma kanu
su yap1lm1yordu. Boylece miisliimanlar her alanda biiyiik bir dina
mizm ile at1hmlar yap1yorlard1. Tarihte Ra.sulullah gibi kendisine uyan
lann, her §eyiyle teslim olup baglandiklan ~ok az onder vard1r. 

Rasulullah'm uygulamalan iki yonliiydii. Bir yam ile vahye da· 
yall olarak, Allah'm emrini teblig ediyor, gordiigii yanh§lan diizelti
yardu. Bu sebeple kendi §ahsi degerlendirmelerini degil, ilahi emirler 
dogrultusundaki degerlendirmelerini dile getiriyardu. i§te onun ag
zmdan ~1kan bu tiir ifadeler de vahyin devam1 alarak telakki ediliyor
du. Qiinkii Kur'an-1 Kerim anun kendiliginden bir §ey soyleyemeyece
gini a~1k~a bildiriyordu: «0, kendi hevesiyle bir §ey konu§amaz. Sa
dece 0, kendisinde vahyedilen bir vahiydir. Onu pek gii~lii alan (Al
lah) kendisine ogretmi§tir.» (Necm, 3-5) 

Bir de Rasulullah'm bir be§er olarak davraru§lan vard1r. <;iinkii 
Hz. Peygamber, baZI din kuruculan gibi kendisini be§er iistii bir var
hk olarak takdim etmiyordu. Her f1rsatta be§er aldugunu vurguluyar 
ve Kur'an'1 kendisinin uydurmad1gm1 soyliiyardu. Hatta o giinkii mii§
rik araplar, Kur'an'm iimmi bir be§ere gelmesini eksiklik olarak gorii
yor, kasabanm onde gelen efendilerine veya insan nevinden olmayan 
be§er iistii bir varhga, bir melege gelmesini istiyarlardL Rasulullah da 
kendisinin bir be§er oldugunu, be'§er iistii bir yaplya sahib bulunmadl
gmi Kur'an'dan ayetler okuyarak onlara anlatmaya ~ah§Iyordu: 

«De ki; ben ancak sizin gibi bir be§erim, bana sizin tannmzm bir 
'tek tann oldugu vahyediliyor.» (Fussilet, 6) 

B1r be§er olmas1 sebebiyle peygamberden baz1 be§eri davram§lar 
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zuhur ediyordu. Rasillullah bilhassa be§eri davram§lanyla, vahye miis-
•tenid davram§lan arasmda aymm yap1yor, baz1 §eylerin kendisine 
vahyedildigini, baz1lanm da kendiliginden soyledigini bel.irtiyordu. Ge
nellikle gtindelik hayatm teferruatlyla ilgili, yemek i~mek ve be§eri ih
tiya~lan gidermek gibi davram§larla, ~ogu tecrubeler sonucu elde edi
len teknik bilgileri; dinin esaslm ilgilendirmeyen yonleri, bu dU&Un 
cenin be§eri cephesini te§kil ediyordu. Nitekim bir hurma a§Ilama 
vak'as1 uzerine soyledikleri bunun tipik ornegidir: Muslim, Sahih'in
de bu konuya dair bir bolum ay1rarak §byle ba§hk koyar : «Kendi go
ru§u ile dunya ya§ayi§ma dair §eylerde Rasulullah'a uymanm gerek
meyip, §e:(an soylediklerine uymak gerektigi konusunda.» Bu bolum
de Rasillullah'm bildirdigi gundelik hayat ile ilgili teknik bilgilere 
uyulmak zarureti bulunmad1gm1 gosteren baz1 ornekler vermektedir. 
Nitekim Kuteybe ibn Said, Ebu Uvane, Musa ibn Talha kanahyla onun 
babas1 Talha'dan rivayet ederler ki o, §byle demi§ : Ben Rasillullah 
ile birlikte idim, hurma aga~larmm yam ba§mda duran bir topluluga 
rastgeldik. Rasillullah: Bunlar ne yap1yor, dedi. Yamnda bulunanlar; 
onlar erkegini di§isinin i~ine koyarak a§Ihyorlar, dediler. Rasulullah 
(s.a.) : Sanmam ki bu (a§tlama) bir §ey saglasm, dedi. Bu ifade o top
luluga haber verilince, onlar a§l yapmaktan vaz ge~tiler. Bu durum 
Rasillullah'a bildirilince o: Eger bu (metod) fayda sagllyorsa yapsm
lar. Ben, sadece bir tahmin yaptlm. Benim tahminlerimi almayimZ, 
ancak ben size Allah'tan bir §ey soylersem onu ahmz. <;iinku ben, Al
lah Azze ve Celle'ye kesinlikle yalan isnad edecek degilim, buyurdu. 

Aym bOlumde yer alan ve aym vak'ay1 nakleden bir diger rivayet 
te §oyle : Abdullah ibn Rumi, Abbas ibn Abdillazim, Ahmed ibn Ca'fer, 
Nadr i'lm Muhammed, ikrime ibn Ammar, Ebu'n-Neca§i, muteselsil 
rivayetle Rafi' ibn Hadic'ten §Oyle dedigini naklederler: Allah Nebi
si (s.a.), Medine'ye geldiginde (Medine halk1) burma a§Ihyorlardl. On
lara : Ne yap1yorsunuz? dedi. Bunu yap1yorduk, dediler. Rastilullah : 
Umanm ki eger oyle yapmasaydm1z daha iyi olurdu, dedi. Bunun uze
rine onlar da yapmadtlar. Hurma bozuldu veya eksildi. Bu durum ken
disine anlatllmca buyurdu ki : Ben sadece bir be§erim. Binaenaleyh 
size dininizle ilgili bir §ey emredersem onu aim. Kendi goru§umle bir 
§ey emredersem, ben sadece bir be'§erim. (Muslim, Sahih, III,, 1835 M. 
F. Abdulbaki ne§ri) 

Aym veya benzer bir vak'a uzerine Muslim u~uncu bir rivayet nak
leder : Ebu Bekr jbn Ebu f}eybe, Amr el-Nakid, Esved ibn Amir, Ham
mad ibn Seleme, Hi§am ibn Urve, Hi§am'm babas1 Urve, Hz. Ai§e, Sa
bit ve Enes ibn Malik'den naklederler ki; Rasulullah hurma a§Ilayan 
bir topluluga rastlaml§ ve : Eger oyle yapmamt§ olsalardi daha iyi olur-
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du, demi§. 0 yJ.l kotU bir hurma cinsi ~Ikmi§. Tekrar onlara rastlami§ 
ve: Hurmamz nas1l oldu, demi§. Onlar da: Boyle bOyle dedin, kar§l
llgmi vermi§ler. Bunun tizerine: Siz, dtinyamzm i§lerini daha iyi bilir
siniz, buyurmu§. (Muslim, Sahih, III, 1835) 

Btittin bu ifadeler Rasulullah'dan be§er olmas1 cihetiyle sad1r olan 
baZI husllslar bulundugunu gostermektedir. Ve bunlardan mes'ul olun
mayacagim ifade etmektedir. 

~u halde Hz. Peygamberden bize intikal eden Stinnet-i Seniyye, 
islam d'ii§tincesinin ilahi cephesini te§kil etmektedir. ilahi htiktimlerin 
blrer pratik yorumlanndan ibarettir. Nitekim Rasulullah, Yemen'e 
vali olarak gonderdigi Muaz ibn Cebel'in verdigi cevablardan fazlas1y, 
Ia sevinmi§tir. <tMuaz hadisi» diye bilinen bu hadis §6yledir: Ebu na.
vud nakleder ki: HafiZ ibn Orner ~u'be'den, 0 da Ebu Avn'da bir grub
dan nakletmi§ler. Rasulullah (s.a.) Muaz'1 Yemen'e gondermek iste
digi zaman: Sana bir htikiim getirilirse nas1l htikmedersin? dedi. 0 
da; «Allah'm kitabl» ile dedi. Rasulullah; Allah'm kitabmda bulamaz
san? dedi. 0 da; Allah'm Rasul'iintin stinneti ile, dedi. Rasulullah; ya 
Allah'm kitabmda ve Rasul'iinun sunnetinde bulamazsan? deyince, Mu
az; kendi re'yimle ictihad ederim, ne fazlala§tlrmm, ne de eksiltirim, 
dedi. · Bunun iizerine Ra.sulullah Muaz'm gogsiine vurarak; Allah'm 
Rasuliinii, Allah'm Rasuliin'iin memnun kalacag1 §eye muvaffak ki
lan Allah'a hamd olsun, dedi. (Ebu Davud, Siinen, IV, 18-19, Kitab 
el-Akdiye, Bab, 11; Tirmizi, Siinen, Kitab el-Ahkam, Bab 3; Aynca 
Hayreddin Karaman, islam Hukftkunda ictihad, 16, Ankara, 1975) 

Rasulullah'm uygulamalan bize gosteriyor ki, ameli konularda be
§eri faaliyete bizzat Hz. Peygamber kendisi izin vermekle kalmami§, 
aym zamanda te§vik etmi~tir. Hz. Peyga.mber hayatta bulundugu sii
rece onun degerli ashab1 hi9 bir konuda ona dam§maksrzm bir §ey 
yapmad1. Onun be§eri davram§larmda ilahi cepheler bulundugunu ka
bul ederek, ona uymaya vah§tl. Fakat Hz. Peygamberin vefati ile bu 
ilahi kaynak son buldu. Artik hayatm aki§ma yon veren ilahi buyruk
lar inmez olmu§tu. (Bekir Karhga, islam Dii§iincesine Giri§, Basllma
mi§ Ders Notlan) 

KEHF SURESiNiN SONU 
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MERYEM SURESt 

(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

Muhammed ibn ishak'm es-Sire'de Ummi.i Seleme hadisinden; 
Ahmed ibn Hanbel'in ibn Mes'ud'dan Mekke'den Habe§ illkesine hie
ret klssasmda rivayetlerine gore Ca'fer ibn Ebu Talib (r.a.) bu sure
nin ~ k1Smm1 Neca~i ve ashabma okumu§tur. 

tir. 

Rahman, Rahim olan Allah'm Achyla. 
1- Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. 
2 - Bu; Rabb1n1n kulu Zekeriyya'ya rahmetini an1s-

3 - Hani o; Rabbma ic;inden yalvarnu~t1. 
4 - Ve demi~ti ki : RabbiiD; gerc;ekten kemiklerim 

YJ.prandi, b~ y~hhk aleviyle tutu~tu. RabbiiD; ~imdiye 
kadar Sana yalvarmakla bir ~eyden mahnim olmad1m. 
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5 - Dogrusu ben; kendimden sonra yerime gec;ecek 
yakmlarmnn iyi hareket etmeyece~lerinden korkuyorum. 
Karrm da k1srrchr. Bana katmdan bir ogul bag1~la. 

6 - Ki bana ve Ya'kubogullarma mirasc;1 olsun. Rab
brm; onu raz1 olunan kll. 

Hz. Zekerriyya'YI Am§ 

(rSurenin ba§mda bulunan) Huruf-1 Mukattaa hakkmda Bakara 
suresinin ba§mda bilgi gec;mi§ti. «Bu; Rabbmm kulu Zekeriyya'ya rah
metini am§tir.» Bu, Allah Teala'mn kulu Zekeriyya'ya alan rahmetini 
bir anmad1r. Zekeriyya; israilogullan peygamberlerinden biiyiik bir 
peygamberdir. Buhari'nin Sahih'inde belirtildigine gore o, marangoz 
idi ve marangozlukla, elinin emegiyle kazand1gm1 yerdi. 

«Hani o; Rabbma ic;inden yalvarmi§tl.» ayeti hakkmda miifessir
lerden baz1s1 §oyle diyor: Ya§hhg1 dolayisiyla kendisine ahmak denil
mesin diye duasm1 gizlemi§ti. Bu ac;;Iklamayi Maverdi naklediyor. Di
gerleri ise §oyle diyorlar: 0 duasm1 gizlemi§ti, c;iinkii Allah'a sevgili 
idi. Nitekim Katade, «Hani o; Rabbma ic;inden yalvarmi§tl.» ayeti hak
kmda §Oyle diyor : ~iiphesiz Allah miittaki olan kaibi bilir ve gizli sesi 
i§itir. Selef'ten birisi §oyle diyor: Asha.b1 uyumu§ken Zekeriyya (a.s.) 
geceleyin kalkar, Rabbma seslenmeye ba'§layarak gizlice; ey Rabb1m, 
ey Rabb1m, ey Habb1m dermi§. Allah Teala da: Buyur, buyur, buyur 
(ey kulum) diye cevab verirmi§. 

ccVe demi§ti ki : Rabb1m; gerc;ekten kemiklerim y1prand1 (giic;leri 
zayifladi), ba§ ya§hhk aleviyle tutu§tu; Sac;lanmm siyahlan ic;inden 
beyazlan tutu§tu, alevlendi.» ( ... ) Burada onun maksadJ.; zayifli~m, 

ya'§hhgm1 bunlarm ac;1k ve gizli (batmi) delillerini haber vermektir. 
c(Rabbim; §imdiye kadar Sana yalvarmakla bir §eyden mahrum olma
drm.» ISenden ali§tlg1m muamele ancak duama icabet buyurmand1r. 
Istedigim hie; bir §eyde beni geri c;evirmedin. ccDogrusu ben; kendim
den sonra yerime gec;ecek yakmlanmm iyi hareket etmeyeceklerinden 
korkuyorum.» Kurra'nm c;ogunlugu, ( Jl}l . ) kelimesinin sonundaki 
ya harfini mef'ul olarak mansub okumu§lardir. Kisai'den rivayete go
reo, ya harfini siiklinlu okurmu§. ( ... ) Miicahid, Katade ve Siiddi onun 
burada, asabesini kasdettigini soylerler. Ebu Salih ise Kelale'yi kasdet
tigini soylemi§tir. Mii'minlerin emiri Osman ibn Affan (r.a.) dan riva-
yet· edildigine gore; o, ( ~ ) fiilini: Kendimden sonraki asabele
rim (erkek akrabalanm) azald1, anlammda olmak iizere (' ...; ) harfi
nin §eddesi ile okurmu§. Bunlardan birinci k1raete gore (f harfinin sii-
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kunu ile olan k1raeti) onun korkusunun ac;1klamrun §oyledir: Onlarm 
kendisinden som-a insanlar hakkmda kotii tasarrufta bulunmalanndan 
korkmu§ ve Allah Teala'dan kendisinden sonra peygamberligi ve ken
disine vahyedilenle onlarm ba§ma gec;ecek ve kendisinden sonra pey
gamber olacak bir c;ocuk istemi§tir. Onun bu duasma icabet olunmu§
tur . .Yoksa o; onlarm, malma varis olacaklarmdan korkmU§ degildir., 
Zira peygamberin, mall hakkmda bu olc;iide korkmayacak derecede 
kadri ve derecesi yiiksektir. 6yle bir korku ki asabesinin kendisine va
ris olmalanm istemeyecek de onlarm di§mda mirasma hak kazanacak 
bir ~ocugunun olmasm1 isteyecek. Bu bir a~1klamad1r. ikinci ac;Ikla
maya gelince: Hz. Zekeriyya (a.s.) mn (c;ok) mal sahibi oldugu zik
redilmemi§tir. Aksine o, el emegi ile kazand1gmdan yiyen bir maran
gozdu. Onun gibisi ise elbette c;ok mal toplayamaz. Ve ozellikle pey
gamberler (a.s.) boyledir. Zira onlar, diinyaya en az ragbet edenler
dir. Uc;iincii ac;1klamaya gelince: Buhari ve Mii.slim'in Sahih'lerinde 
varid olan bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Biz mi
ras b1rakmay1z; bizim terkettigimiz ancak bir sadakad1r. Tirmizi'de 
sahih bir isnadla rivayet olunduguna gore: Biz peygamberler toplulu
gu miras birakmaYlz, buyurulm~tur. Boylece «Bana katmdan bir ogul 
bagi§la ki bana mirasc;1 olsun.» kavlinin; peygamberlik mirasma ham
ledilmesi kesinle§mi§, ortaya <;Ikmi§ oluyor. Bu sebepledir ki o: «Ya'
kub ogullarma da mirasg1 olsun.)) demi§tir. Nitekim Allah Teala: «Ve 
Siileyman Davud'a peygamberlikte mirasc;1 oldu.» (Neml, 16) buyur
mu§tur. ~ayet bu mirasc;1hk maida olmu§ olsayd1, karde§leri arasm
dan ona bunu tahsis etmezdi ve bunu haber vermenin de zaten biiyiik 
bir faydas1 yoktur. Bilinen ve biitiin dinlerle §eriatlarda yerle§mi§ olan, 
c;ocugun babasma mirasc;1 olmas1d1r. ~ayet ortada ozel bir' mirasc;1 ol
ma mevcud olmasayd1 bunu haber vermezdi. Biitful bunlan sahih bir 
hadiste: Biz peygamberler toplulugu miras b1rakmay1z; , bizim blraktl
glmlz bir sadakadan ibarettir, sozii de anlatlp isbat etmektedir. 

Miicahid, «Ki bana ve Ya'kub ogullarma mirasg1 olsun.» ayeti hak
:Gllda der ki: Onun miras91 olmas1 ilim yoniindendir. Zekeriyya, Ya'-

ub'un ziirriyyetinden idi. Hii§eym'in Ismail ibn Ebu Halid'den onun 
da Ebu Salih'ten «Bana ve Ya'kub ogullarma mirasg1 olsun.» ayeti hak
illlda rivayetinde o, §Oyle demi§tir: Nas1l ki onun babalan peygamber
er idiyse, o da peygamber olacaktlr. Abdiirrezzak'm Ma'mer'den, onun 

Katade'den, onun da Hasan'dan rivayetine gore; o, Hz. Zekeriyya'mn 
eygamberligine ve ilmine mirasc;1 olacakt1r. Siiddi ise ~oyle diyor : Be

nim peygamberligime ve Ya'kub ogullarmm peygamberligine mirasg1 
un. Malik, «Ya'kub ogullarma mirasg1 olsun.)) ayeti hakkmda Zeyd 

n Thlem'den rivayet eder ki o : Onlann peygamberliklerine mirasc;1 
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olsun ... demi§tir. Cabir ibn Nuh ve Yezid ibn Harun'un ismail ibn Ebu 
Halid'den, onun da Ebu Salih'ten rivayetlerine gore, <<Bana ve Ya'kub 
ogullanna miras~1 olsun.» ayetini o, §oyle anlarm§tlr: Benim mahma, 
Ya'kub ogullannm da peygamberligine miras~1 olsun. ibn Cerir tef
sirinde bu gorti'§ii tercih etmi§tir. Abdiirrezzak'm Ma'mer'den, onun da 
Katade'den rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Allah 
Zekerriyya'ya rahmet eylesin. ( «Bana ve Ya'kftb ogullanna miras~1 ol
sun ... » diye dua ettigi zamanda) onun varisleri mi yoktu? Allah Teala 
Lut'a da rahmet eylesin; §iiphesiz o, saglam bir dayanaga s1gmm1§, ar
kas~m vermi§ti. ibn Cerir'in Ebu Kiireyb kanallyla ... Hasan'dan riva
yetinde Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Allah karde§im Zeke
riyya'ya rahmet eylesin. ((Bana katmdan bir ogul ba~§la. Ki bana ve 
Ya'kub ogullanna miras\!1 olsun.» dedigi zaman onun malma miras~1 
olacak kimse yoktu. Bu mursel hadisler sahih hadislerle tearuz halin
de degildir (onlarla arasmda tezad yoktur). En dogrusunu Allah bilir. 

«Rabbim onu raz1 olunan kll.» Kendi katmda ve yaratlklarm ka
tmda hO§nud olunmu§ k1l. Dini ve huylarmda onu sev ve yaratiklan
na onu sevdir. 

~e:\·i~'f\~4,~~~-' / }, ~>;.--~~~/ j\; ~ ~--..r:"'~ ~- ~ ~~~-- ~ --~~ .. 

7- Ey Zekeriyya; sana, Yahya achnda bir oglan muj
deliyoruz. Daha once bu ad1 hie; kimseye vermedik. 

Bu soz, sanki bir k1sm1 hazfedilmi§ gibidir ki ba§ kiSmi §Oyle ola
caktir: Duasmda onun istegine icabet olundu da kendisine: «Ey Ze
keriyya; sana, Yahya admda bir oglan mujdeliyoruz.» Nitekim Allah 
Teala bir ba§ka ayette §oyle buyurur : «Orada Zekeriyya Rabbma dua 
etti : Rabb1m, bana katmdan temiz bir §ey bah§et. Muhakkak Sen dua
YI. i§itensin. 0, mihrabda namaz kilarken melekler ona seslendiler: Al
lah sana, kendisinden bir kelimeyi tasdik edici bir efendi, nefsine ha
kim ve salihlerden bir peygamber olmak uzere Yahya'yr mujdeler.» 
(Al-i imran, 38-39). 

«Daha once bu ad1 kirnseye vermedik.» ayeti hakkmda Katade, 
ibn Cureyc ve ibn Zeyd : Ondan once bu isimle kimse isimlendirilme
mi§tir, derler ki; ibn Cerir de bu a~Iklamayr tercih etmi§tir. Allah ona 
rahmet eylesin. Miicahid burayr: Daha once ana bir benzer yaratma
dlk, §eklinde anlami§tir. Ayetteki ( f:.- ) kelimesinin benzer anla
mma olu§unu Miicahid sanki : «0 halde ona ibadet et ve bu ibadetfn
de sab1rh ol. Sen O'nun ada§I oldugunu bilir misin hi~?» (Meryem, 65) 
ayetinden alm1~ gibidir. tbn Abbas'tan rivayetle Ali Ibn Ebu Talha ise : 
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K1s1r kadmlar ondan once onun bir benzerini dogurmami§tlr, . demi§tir. 
Bu da delalet ediyor ki Zekeriyya (a.s.) mn ~ocugu olmuyordu. Kans1 
da hayatmm ba§mdan beri kiSirdL Bu durum Ibrahim (a.s.) ve Sar
re'nin durumundan farkhd1r. Zira onlarm ishak ile miijdelendiklerin
de §a§Irmalan k1s1r olduklarmdan degil ya§hhklanndan dolaytdir. Bu 
sebepledir ki o: «Ben kocami§ken mi bana mujde veriyorsunuz? 0 hal
de neye dayanarak miijdeliyorsunuz?n ("filer, 54) demi§tir. Bununla 
birlikte ondan (ishak'tan) on ii~ sene once onun ismail admdaki oglu 
olmu§tur. Hz. ibra.him'in kans1 da. §Oyle demi§ti: «Vay ba§Ima gelen
ler, ben mi doguracag1m? Ben kocamJ§ biri, §U erim de bir ihtiyar iken. 
Dogrusu bu, §8-§Ilacak bir §ey.>>, C<Dediler ki : Allah'm i§ine mi §a§ar
sm ey evin hanJ.omi? Alliah'm ra!hmeti ve bereketler'i si'Zin uzerinizetlir. 
Dogrusu 0, Hamid'dir, Mecid'dir.» (Hud, 72-73). 
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8 - Rabb1m; kanm k1srr ve ben de son derece koca
mi~ken nasll oglum olur ki? dedi. 

9 - Oyledir. Rabbm buyurdu ki : Bu, Bana 90k ko
laydlr. Daha once sen yokken seni de yaratmt~tlm. 

Hz. Zekeriyya (a.s.) mn istegine icabet olunup ~ocukla miijdelen
digi zaman §a§Irmi§ ve son derece sevinmi§ti. Bunun pe§inden kendi
sinin nas1l c;ocugu olacagm1, kans1 hayatmm ba§mdan beri kls1r ve 
kendisi de ya§h iken kendilerinden nas1l c;ocuk olacagm1 sordu. Hz. 
Zekeriyya ya§lanmJ§, kemiklerinin iligi kuruyup zayiflami~ ve onda 
dollerne ve kadmlarla temas kurma giicii kalmami§tl. 'Miicahid ayet-
teki ( ~ · ) kelimesini, kemiklerin zaylflamas1 anlamma ahr. ibn 
Abbas ve ba§kalan ise burada ya§hhgm kasdedildigini soylerler . .Ayet
ten apk olarak anla§Ilan odur ki bu kelime ya:.§llhktan daha husllsi 
bir anlam ta§1maktad1r. ibn Cerir'in Ya'kub kanahyla ... ibn Abbas'
tan rivayetine gore o, ·§oyle demi§tir: Sunnetin tamamm1 bilmemle 
birHkte Allah Rasulu (s.a.) nun ogle ve ikindi namazlarmda (Kur'an). 
okuyup okumad1gm1 bilmiyorum. «Ben de son derece kOCamJ§ken ... » 

ayetindeki son kelimeyi ( ~ ) veya ( ~ ) §eklinde mi okudu
gunu bilmiyoruz. Ibn Abbas'm bu soziinii imam Ahmed, Siireyc ibn 
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----------------------------------------~--
Nu'man'dan; Ebu Davud da Ziyad 1bn Eyyub'dan, bu ikisi de Hii§eym'-
den rivayet etrni§lerdir. . 

Melek, §a§Irdig,. §eye cevab olarak Hz. Zekeriyya'ya dedi ki : «Oy
ledir. Rabbm buyurdu ki: Bu, bana ~ok kolayd1r.» Senden ve bir ba§
ka kadmdan degil de §U e§inden ~ocuk yaratmak Bana ~ok kolaydir. 
Sonra Allah Teala Zekeriyya'ya onun sordugundan daha da garib ola
mm zikredip §6yle buyurur : «Daha once sen yokken seni de yaratmi§-· 
tim.» Nitekim ba§ka bir ayette §6yle buyrulur: «insamn iizerine uzun 
bir devirden oyle bir zaman g~rni§tir ki o, an1lmaya deger bir §ey biie 
degildi.» (insan, 1). 

10 - Oyleyse Rabbrm bana bir n1~an ver, dedi. Se
nin ni~t\mn; birbiri ardl s1ra u<; gece insanlarla konu~ma
mandlr, buyurdu. 

11 - Bunun iizerine ma'bedden <;1klp kavmine : Sa
bah ak~am Allah'1 tesbih edin, cliye i~aret etti. 

Allah Teala Hz. Zekeriyya (a.s.) nm §Oyle dedigini haber veriyor: 
Oyleyse Rabb1m, bana va'detmi§ oldugun ~ocugun meydana gelecegi
ne delil ve alamet olmak iizere, bu gonliime yerle§Sin ve kalbim bana 
va'dettigin §eyde mutmain olsun diye bir ni§an ver. Nitekim Hz. ib
rahim: ((Rabblm olilleri nasil dirilttigini bana gaster, deyince; inan
mtyor musun? derni§ti. 0 da: Haytr oyle degil, ama kalbim iyice mut
main olsun, demi§ti.» (Bakara, 260). «Senin ni§amn; birbiri ard1 s1ra 
ii~ gece (ve giindiiz) insanlarla konu§mamandir.» Bir hastahk ve se
bep olmaks1zm sen s1hhatli oldugun halde ii~ gece dilini konu§madan 
ahkoymandlr, buyurdu. ibn Abbas, Miicahid, ikrime, Vehb, Siiddi, Ka
tade ve bir ~oklan der ki: Bir hastahk olmaks1zm dili tutuldu .. Ab
durrahman ibn Zeyd ibn Eslem de ·§oyle derni§tir : Okur, tesbih eder
di. Kavmi ile i§aretle olamn di§mda konu§amazdl. ibn Abbas'tan ri
vayetle A vfi ayetteki ( ~_,...., ) kelimesinin, «Pe§pe§e» anlammda ol
dugunu soyler. Ancak ( ~_,...., ) kelimesinin izahmda ibn Abbas'tan 
ve Cumhur'dan rivayet edilen a\!Iklama daha dogrudur. Nitekim Al
lah Teala, Al-i imran suresinde §Oyle buyurmu§tur: «Rabbim; bana 
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bir alamet ver, dedi. Alametin, i§aretten ba§ka §ekillerle insanlarla ko
nu§mamandir. Bununla beraber Rabbm1 ~ok an ve ak§1am, sabah tes
bih et.11 (Al-i imran, 41). Zeyd ibn Eslem'den rivayetle Malik de «Bir
biri ard1 s1ra u~ gece ... 11 k1sm1m : Dilsiz olmaks1zm, §eklinde anlaffil§
tlr. Bu sebepledir ki bu ayet-i kerime'de de §Oyle buyruluyor: Bunun 
uzerine kendisine gocugun mujdelenmi§ oldugu ma'bedden g1k1p bu 
ug gunde kendisine emredilenlere muvat1k olarak, amelleri uzerine bir 
fazlahk, Allah'm kendisine vermi§ olduklarma bir §iikur olarak kav
mine : (~Sabah ak§am Allah) tesbih edin, diye i§ftret etti.n Mucahid, 
ayetteki ((vahyn kelimesinin; i§aret etme anlammda oldugunu soyler. 
Vehb ve Katade de boyle soylemi§tir. Mucahid'den gelen rivayetlerden 
birinde ise o; ((Kavmine i§aret etti.11 k1smm1 §oyle anhyor: OnJar igin 
yere yazdl. S.uddi de boyle soylemi§tir. 

12- Ey Yahya, Kitab'a kuvvetle sanl. Daha <;ocuk 
iken ona hikmet verdik. 

13 - Katimrzdan bir kalb yumu~akhgr ile safiyet ver
dik. 0, takva sahibi biriydi. 

14 - Anasrna ve babasma kar~1 iyi davranrrdr. B~ 
kaldrran · bir zorba degildi. 

15 - Selam olsun ona, dogdugu gunde, olecegi gun
de ve dirilecegi giinde. 

Ey Yahya KWib'a Sanl 

'Sanki lbu ayet'in de ba§ klSffil hazfedilmi§ olup takdiri §{)yle yapi
lacaktir : Hz. Zekeriyya'ya mujdelenmi§ olan ~ocuk, yani Hz: Yah
ya (a.s.) var edilm~ ve Allah ana kitabi, aralarmda okumakta olduk
lan Tevrat'I ogretmi§ idi. 0 Tevrat ki yahudilere, rabbanilere ve alim~ 
lere onu teslim etmi§ olan peygamberler onunla hukmederlerdi. 0 si
rada Hz. Yahya'nm ya§I kuguktu. Bunun igindir ki onun zikri yiicel-
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tilip amlrm§ ve hem ona hem de ana babasma bah§edilen nimetlere 
temas olunmu§tur. Allah Teala §6yle buyuruyor: «Ey Yahya, kitaba 
kuvvetle sanl.>> Kitab1 ogren, ona ciddi olarak h1rsla, gayietle sanl. 
Daha ~ocuk iken ona hikmet, anlayl§, ilim, gayret, azim ve haytrlara 
y6nelme, hayra ~all§ma verdik ki o heniiz yeni yetme bir kiic;:iiktii. Ab
dullah ibn Miibarek, Ma'mer'in §Oyle dedigini nakleder : <;ocuklar Ze
keriyya'mn oglu Yahya'ya: Gidip oynayahm, dediklerinde o: Hen, oy
namak ic;:in yaratllmad1m, dermi§. Bunun ic;:indir ki Allah Tea.Ia: «Da
ha c;:ocuk iken ona hikmet verdik.>> ayetini indirmi§tir. 

<<Ona katlm1zdan kalb yumu§akllgl ile satiyet verdik.>> ayetinde-
ki ( \;~ ) kelimesini ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha: 
Ona'-: katlmizdan bir rahmet verdik, §eklinde ac;:1klar. ikrime, Katade ve 
Dahhak da bOyle soylemi§ olup Dahhak: Bizim dl§lmizda kimsenin giic;: 
yetiremeyecegi bir rahmet, fazlahgm1 getirir. Katade'nin ac;:Iklamasm
da: Kendisiyle ·Zekeriyya'ya rahmet · olunan bir rahmet, fazlallg1 var
dlr. Miicahid burayt: Rabbmdan ona bir §efkat, §eklinde ac;:1klar. ik
rime ise : Ona (onun iizerine) bir sevgi, ·demi§tir. ibn Zeyd: Ayetteki 
Hanan'a gelince; o sevgidir, demi§tir. Ata ibn Ebu Rebah ise «Ona ka
tlmlzdan kalb yumu§akll~ verdik.>> ayetinde: Katlm1zdan bir ta'zim 
verdik, der. ibn Ciireyc'in Amr ibn Dinar kanahyla ... ibn Abbas'tan 
rivayetinde o, §6yle demi§tir: Allah'a yemin olsun ki Hanan'm ne ol
dugunu bilmiyorum. ibn Cerir'in ibn Humeyd kanahyla ... Mansur'dan 
rivayetinde o, §6yle diyor: Said ibn Ciibeyr'e <<Ona katlm1zdan bir kalb 
yumu:~ak11g1 ile safiyet verdik.>> ayetini sordum, dedi ki: Bunu ibn Ab
bas'a sordum da herhangi bir cevab vermedi. Ayetin akl§mdan anla§ll
dlgma gore ayetteki Hanan kelimesi «Daha c;:ocuk iken ona hikmet ver
dik.>> krsmma atfedilmi§tir. Buna gore anlam §6yle oluyor: Biz ona 
hikmet, kalb yumu§akhgl, safiyet (temizlik) verdik. Onu kalbi yumu
§ak, saf temiz k1ld1k. Hanan; §efkat ve temayiille birlikte olan sevgi
dir. Nitekim Araplar bu kelimenin tiiretildigi fiili, §efkat ve sevgi an-
lammda kullanm1§lard1r. Mesela devenin yavrusuna §efkatini ( ~ 

~l:JI ) ciimlesiyle; kadmm kocasma olan sevgisini de ( 4~ .J )I ~ }' 
ciimlesiyle ifade ederler. Nitekim kadma bu fiilden tiiretilmi§ olarak 
«hanne» ismi de verilir. Yine bu anlamda olmak iizere «Ki'§i vatamm 
ozledi>> anlammda olmak iizere (ot:.k .J jl ~ )1 0>") · denilir. ~efkat ve 
rahmet de bu kelimenin anlamlan ic;:indedir. ( ... ) imam Ahmed'in Miis
ned'inde Enes (r.a.) ten rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) 
§6yle buyurmu§tur: Ki§i cehennemde; Ey Hannan, ey Merman, diye 
c;:a~rarak bin sene kallr. ( ... ) 

Ayetteki ( "Sts'j ) kelimesi, ( '(;~;.,.. ) kelimesi iizerine atfedil-
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mi§ olup buradaki zekat kelimesi; her tiirlii kirden, giinahlardan te
mizlik anlammad1r. Katade buradaki zekatm, sruih amel oldugunu say
ler. Dahhak ve ibn Ciireyc ise salih ve temiz amel oldugunu soylemi§
lerdir. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi <<Ona satiyet verdik. 0, takva sa
hibi biriydi.» ·ayeti hakkmda der ki : Tertemizdi, hie; bir giinah i§le
memi§ti. 

Allah Teala: «Ana:s!na ve babasma kar§I iyi davramrd1. Ba.§ kal
diran bir zorba degildi.» buyurur. Onun Rabbma itaatr, onlara iyi dav
randigi, sozle, fiille ve yasaklama ile onlara ka:r§I gelmekten sakmd1g1 
zikredilmi.~tir. Bu sebepledir ki: <<Ba§ kald1ran bir zor'ba degildi.» buy
rulmu§tur. Bu giizel vas1flarm zikrinden sonra bunlardan dolayr ona 
bir miikafat olmak iizere Allah Tea.la §Oyle buyurur : «Selam olsun ona, 
dogdugu giinde, olecegi giinde ve dirilecegi giinde.» Bu tic; durumda 
da emniyyet ic;inde olma onundur. Siifyan ibn Uyeyne der ki : Yara
tiklar kendilerini §U tic; yerde yapayalmz hissederler: Dogdugu gun; 
kendisini ic;inde bulundugu durumun di§mda olarak goriir. Oldugu 
gunde; daha once gormemi§ oldugu bir kavmi goriir. Diriltilecegi gun
de; kendisini buyiik bir mah§erde gorur. i§te Allah Teala Zekeriyya'
nm oglu Yahya'ya, bu durumlarda ikramlarda bulunmu§ ve selameti 
ona tahsis edip §6yle buyurmu§tur : «Selam olsun ona, dogdugu gun
de, olecegi gunde ve dirilecegi giinde.» Siifyan ibn Uyeyne'nin bu sO
zunii ibn Cerir, Ahmed ibn Mansur el-Mervezi'den, o da Sadaka ibn 
Fadl'dan rivayet etmi§tir. 

Abdurrezzak Ma'mer'den, onun Katade'den «Ba§ kald1ran bir zor
ba degildi.» ayeti hakkmda rivayetinde §6yle demi§tir: ibn Miiseyyeb 
anlat1r ve derdi ki : Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurdu :. Zekeriyya 
oglu Yahya di§mda k1yamet gunu Allah'a gunahs1z olarak kavu§an hie; 
kimse yoktur. Katade : 0, hie; bir gunah i§lememi§ ve bir kadmla ili§
kiyi dii§unmemi§tir bile, der. Bu hadis miirseldir. Muhammed ibn ts
hak'm Yahya tbn Said kanahyla ... ibn el-As'dan rivayetinde o, Allah 
Rasulii (s.a.) nu §6yle buyururken i§itmi§ : Zekeriyya oglu Yahya dl
§mda butun Ademogullan k1yamet giinu gunahkar olarak gelecektir. Bu 
hadisi mudelles olarak rivayet eden ibn ishak'trr .• Bu hadis muan'an 
olarak da rivayet edilmi§ olup en dogrusunu Allah bilir. imam Ahmed'
in Affan kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) 
§Oyle buyurm~tur: A.demoglundan hata etmemi§ veya hatayr du§iin
memi§ hie; kimse yoktur. Ancak Zekeriyya oglu Yahya boyle degildir. 
Hie; kimseye «Ben Yunus ibn Metta'dan daha hay1rhy1m.» demek ya
ra§maz. Bu hadis de zayrftlr. Zira hadisin ravileri ic;inde olan Ali i:bn 
Zeyd ibn Cud'an'm munker olarak bir<;ok rivayetleri vard1r. En dog
rusunu Allah bilir. Said i:bn Ebu Arube'nin Katade'den rivayetine go-
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re Hasan §oyle dermi~: Yahya ve isa (a.s.) bulu§tular da Hz. isa, Yah
ya'ya : Benim i~in magfiret dile, sen benden daha haYJrhsm, dedi. Di
geri de ona : Benim i~in istigfar et. Sen benden daha haYJrhsm, dedi. 
Hz. isa ona: Sen benden daha haYJrhsm; ben kendime selam verdim, 
sana ise Allah selam verdi, dedi. Allah'a yemin olsun ki her ikisinin 
de tistfulliigii bilinir. 

16 - Kitab'da Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ay
nlarak dogu taraf1nda bir yere <;ekilmi~?ti. 

17 - · Onlardan gizlenmek i<;in de bir perde germi~?ti. 
Derken Biz de ona rfrhumuzu gondermi~?tik te, tam bir in
san olarak goriinmii~?tii ona. ·. 

18 - Rahman' a sig1n1nm sen den, dedi. Eger takva sa
hi hi isen. 

19 - 0 da : Ben, Rabb1nm sana tertemiz bir ogul ver
mek i<;in gonderdigi bir el<;iden b~ka bir ~?ey degilim, dedi. 

20 - Meryem: Benim nas1l bir oglum olabilir ki, ba
na hi<; bir be~?er dokunmami~?tlr. Ve ben kotii kad1n dade
gilim, dedi. 

21 - Bu boyledir, zira Rabb1n; bu, Barra kolaydrr, onu 
insanlar i<;in bir ayet ve katrmiZdan bir rahmet kllacagiz, 
buyuruyor, dedi. Ve i~?, olup bitti. 

Meryem'i Am§ 

Allah Teala Zekeriyya (a.s.) nm kiS.SaSim; onun ya§hhg1 ve e§inin 
k1s1rhgi halinde ondan tertemiz ve miibarek bir ~ocuk var ettigini zik-
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rettikten sonra Hz. Meryem'in k1ssas1m; Meryem oglu Hz. isa (a.s.) y1 
ondan babas1z olarak yarattl~m zikreder. iki k1ssa arasmda hem· bir 
miinasebet ve hem de bir benzerlik vard1r. Bunun ic;indir ki Allah Te
ala her iki kissayl Al-i imran suresinde, burada ve Enbiya suresinde 
zikrederek anlam itibariyle aralarmda bir yak1nl1k oldugu ic;in ve 0,
nun diledigini yapmaya gtic; yetirici olduguna, saltanatmm btiyiiklti
gtine ve gtictine kullan ic;in delalet etsin diye birlikte zikretmi§tir. 
l;)oyle buyurur : ccKitab'da Meryein'i de an.>> 0, Hz. Davud (a.s.) un sti
lalesinden olup imran'm k1z1 Meryem'dir. israilogullan ic;inde tertemiz 
bir evden (aileden) dir. Allah Teala annesinin onu dagurmasma dair 
alan k1ssaJ1 Al-i imran suresinde zikretmi§tir ki annesi onu Beyt el
Makdis'e adami§tl. Onlar, bununla Allah'a yakla§maJl (Allah'a iba
deti) dilerlerdi. «Bunun tizerine Rabbi onu gtizel bir kabul ile kar§l
ladl. Onu gtizel bir bitki gibi yeti§tirdi.» (Al-i imran, 37) Boylece Hz. 
Meryem tsrailogullan ic;inde btiytiytip yeti§ffii§ ve gayreti, iffeti ve bti
ytik ibadeti ile me§hur olmu§, c;akc;a ibadet eden kadmlardan biri al
mu§tur. K1zkarde§i -teyzesi de denilmi§tir- nin kacas1, israilogulla
n peygamberi Zekeriyya'mn korumas1 altmdayd1. Zekeriyya o zaman
da israilogullannm dinleri konusunda kendisine mtiracaat ettikleri bti
ytikleri idi. Hz. Zekeriyya, onda kendisini hayrete dti§tiren btiytik ke
rametler gormti§tti. «Zekeriyya mihraba her giri§inde onun yarunda 
bir yiyecek bulurdu. Ey Meryem, bu sana nereden? derdi. 0 da: Al
lah tarafmdan, derdi. l;)tiphe yak ki Allah; diledigini hesabs1z nzlklan
dmr.;, (Al-i i:Inrnn, 37). Anlatlld1gma gore Hz. Zekeriyya, Meryem'in 
yanmda yazm kl§ meyvalan, kt§m da yaz meyvalan bulurmU§. Nite
kim ac;Iklamasi daha once Al-i imran suresinde gec;mi§ti. Allah Teala 
Ulii'l-Azm sahibi ~ btiytik peygamberden biri alan kulu ve elc;isi Hz. 
!sa (a.s.) y1 andan varetmeyi dilediginde -Hikmet ve en ytice huccet 
Allah'md1r.- «0, ailesinden aynlarak dogu tarafmda bir yere c;ekil
mi§ti.» Onlardan aynlml§, uzakla§ffil§ ve Beyt el-Mukaddes'in dagusuna 
gitmi§ti. Stiddi bunun~ hay1z olmas1 dalaJ!Siyla, oldugunu soyler. Bu
nun dl§mda ba§ka §eyler (sebepler) de soylenmi§tir. Ebu Ktideyne'nin 
KabU.S ibn E'bu Zabyan'dan, anun babasmdan, onun da ibn Abbas'tan 
rivayetine g()re; o, §oyle demi§tir: Beyt'e dagru namaz k1lmak ve ora
Yl haccetmek kitab ehline farz kllmmi§tl. Onlan bundan c;eviren ancak 
Allah Teala.'nm (senin Rabbmm) : «0, ailesinden aynlarak dagu ta
rannda bir yere c;ekilmi§ti.>> buyurmu§ olmas1d1r. Meryem dogu tara
fmda bir yere <;Ikm~tl da, onlar gtine§in dagdugu tarafa dagru namaz 
klld1lar. ibn Abbas'm bu ac;Ikl~masm1 ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir riva
yet ederler. Yine ibn Cerir der ki: Bize Ishak ibn l;)ahin'in ... ibn Ab
bas'tan rivayetinde a, §oyle demi§tir : ~tiphesiz ben Allah'm (herhan-
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gi bir §eyi) hangi sebeple yaratt1gm1 en iyi bilenim. H1ristiyanlar AI· 
lah Teala.'nm : «Hani o, ailesinden aynlarak dogu tarafmda bir yere 
t;ekilmi§ti.» buyurmas1 sebebiyle doguyu kible edinmi§lerdi. Onlar, Hz. 
Isa'nm dogum yerini kible edindiler. Katade ccDogu tarafmda bir ye· 
re t;ekilmi§ti.» kavlini onlatdan uzak bir yer olarak at;Iklar. Muham
med ibn ishak : Testisine su doldurmak uzere gitmi'§ti, der. Nevf el
Bekali de : Kendine i~inde ibadet edecegi bir ev edinmi§ti, der ki en 
dogrusunu Allah bilir. 

c<Onlardan gizlenmek i~in de bir perde germi§ti.>> Onlardan giz
lenmi§, orttinmu§ ve Allah Teala da ona Cibrll (a.s.) i g6ndermi§ de 
o, tam, kamil bir insan suretinde olarak ona gerunmti§tii. Mucahid, 
Druhhak, Katade, ibn Cureyc, Vehb ibn Mune'bbih ile Siiictdi, c<Derken 
Biz de ona ruhumuzu gondermi§tik.>> ayetinde Cibril (a.s.) in kasd
edildigini soylerler. Onlann bu soyledikleri Kur'an'm zahirinden de 
anlaJ§Ilandir. Allah Teala iba'§ka bir ayet-i kerime'de §Ciyle buyurmu§
tur: 110nu Ruh el-Emin indirmi§tir. Senin kalbine ki, uyar1c1lardan 
olasm.>> (~uara, 193-194). Ebu Cafer er-Razi'nin Rebi ibn Enes ka
nahyla ... Ubeyy ibn Ka'b'dan rivayetin~ gore, o, §Ciyle demi§tir : ~iip
hesiz Hz. isa (a.s.) nm ruhu, Hz. Adem zamanmda kendilerinden 
ahid alman ruhlar cumlesindendir. Ona tam bir insan suretinde go. 
runen · ruh da odur. Yani ona tam bir insan olarak gorunen, aslmda 
Hz. isa'mn ruhudur. Hz. Meryem, kendisiyle konu§an ve agzma giren 
(bu ruha) hamile kalmi§tlr. Bu da son derece garib ve munker olup 
sanki israiliyyattand1r. 

ccRahman'a SI~nmm senden dedi. Eger takva sahibi isell .>> Melek 
Hz. Meryem'e, o munferid bir yerde olup kavmi ile arasmda bir perde 
varken bir insan suretinde gortindiigunde ondan korkmu§ ve onun 
kendisine dokunmak istedigini sanmi§tl. ·ccfmhman'a s1~mnm senden. 
Eger takV'a sahibi isen.» demi§ti. Yani! Eger Allah'tan korkuyorsan 
diyerek ana Allah'1 hatirlatmi§tl. Derece derece (kendisi i~in) en kolay 
olamyla bir kottilugu menetmek me§ru' o1an §ekildir. Hz. Meryem onu 
oncelikle Allah ile korkutmu§tur. ibn Cerir der ki : Bana Ebu Kureyb'
in... Ebu Vail'den rivayetine gore- 0, Hz. Meryem'in k1ssasm1 zikre
diyor- §6yle demi§tir: ~uphesiz ben Hz. Meryem'in «Rahman'a sigmi
nm senden. Eger takva sahibi isen.>> dedigini i§ittigim zaman mut
taki olan ki§inin ak1lll oldugunu anlad1m. Melek : «Ben, Rabbmm gen
derdigi bit el~iden ba§lm bir §ey degilim>> demi§ti. Melek ona bir ce
Viap ol'arruk, kendisi hakkmda ondan meydana gelen korkuyu gider
mek i~in §Ciyle demi§ti: Ben, sand1gm gibi degillm. Fakat ben Rabbi

. hm bir el~isiyim . Allah beni sana gonderdi. Denilir ki: Hz. Meryem 

.Rahman'! 1andigmda, Cibril Allah korkusundan silkinmi§ ve asli hey'-
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e ine donm~tu. 0: «Ben, Rabbmm sana tertemiz bir ogul vermek i~in 
gonderdigi bir el~iden ba§ka bir §ey degilirn.» demi§ti. (. .. ) 

Meryern: (<Benirn nasll bir oglum olabilir ki. .. ll dedi. Hz. Meryem 
buna §a:§lp: Benim nas1l bir oglum olabilir? Benim kocam yokken, 
benden bir gunah tasavvur dahi olunarnazken hangi .s1fatla benden bu 
~ocuk var edilecek? demi§ti. 0: «Bana hie; bir be§er dokunrnarni§tlr. 
Ve ben kotu kadm da degi.lirn ... >l demi§ti. Ayetteki ( Lu ) kelirne
si; zina eden kadm anlammdad1r. Bunun ic;indir ki hadiste, zina eden 
kadmm mehri yasaklanrni§tlr. 

<<Bu boyledir, zira Rabbm: Bu, bana kolayd1r, buyuruyor, dedi.)) 
Onun sorduguna bir cevab olarak rnelek kendisine §Oyle derni§ti: ~tip
hesiz Allah Teala buyurdu ki; 0, senin bir kocan yokken ve senden bir 
ahlaks1zhk da rneydana gelrnerni§ken senden bir c;ocuk var edecektir. 
§tiphesiz 0, diledigine gtic; yetiricidir. Bunun ic;indir ki: Onu «insanlar 
i<;in bir ayet kilacag"IZ.l> buyurmu§tur. Yani insanlar ic;in onlarm ya
ratlh§larml c;e&it c;e§it yapan yaratlcilarimn guctine bir alarnet olsun 
diye bOyle yapacakt1r. 0 Adem'i erkek ve kadm olrnaks1zm, Havva'Yl 
kadm olmakslzm erkekten, isa di§mda kalan zurriyyetini de bir er
kekle bir di~iden yaratrm~t1r. isa'y1 ise erkek olrnaksiZin bir di§iden var 
etmi§tir. Boylece Allah'm gucuntin kernaline, saltanatmm buytiklugti
ne delalet eden dortlu taksirn tarnamlanrni§ oluyor. O'ndan .ba§ka ve 
O'nun di§mda Rab yoktur. 

«Onu insanlar ic;i.n kat1rn1zdan bir rahmet kilacagiZ.>> Bu c;ocugu, 
Allah'tan bir rahmet olarak Allah'a ibadete ve O'nu birlemeye ~a~

racak peygamberlerden bir peygamber k1laca~2:. Nitekim Allah Teala 
ba§ka bir · ayet-i kerime'de §Oyle buyurur: «Melekler demi§ti ki: Ey 
Meryem Allah kendinden bir kelimeyi sana mujdeliyor. Ad1; Meryem 
Oglu isa Mesih'tir. Dunyada da, ahirette de §am yticedir. Allah'a ya
km kilmanlardandir.» (:Al-iimran, 45). 0 be'§i'kte iken ve yeti§kinligin
de Rait)bi olan Allah'a ibadete <;agimcaktir. 

Ibn Eibu Ha.t!irn'in, baJbas1 kanahyl'a .. . Mticahid':den rivayetinde o, 
§6yle demi§tir: Hz. Meryem (a.s.) dedi ki : Ben yalmz kald1g1m zaman 
isa karmrnda iken benimle konu§ur; insanlarla beraber oldugum za
man da karmmda tesbih eder ve tekbir getirirdi. 

«Ve i§ olup bitti.>> k1smmm, Cibril'in Meryem'e olan sozlerinin de
vammdan olmas1 muhtemeldir. Cibril Meryem'e haber veriyor ki, bu 
i§ Allah Teala'nm ilminde, takdirinde ve dilemesinde olup bitmi§, tak
dir buyrulmu§tur. Bu k1smmm Allah Teala'mn elc;isi. Muhammed 
(s.a.) e haberi ctimlesinden olmas1 da ihtirnal dahilindedir. Allah Te
ala bununla Hz. Meryem'in fercine ruhun tifiiriilmesini kinaye yollu 
anlatrm§ oluyor. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyur
maktadir: ((Mahrem yerini korumu§ olan imran k1z1 Meryem'i de an. 
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Ona ruhumuzdan iiflemi§tik.ll (Tahrim, 12), ((Mahrem yerini koruyana 
da ruhumuzdan iiflemi§tik.» (Enbiya 1) Muhammed ibn ishak ((Ve i§ 
olup bitti.» ayeti hakkmda §6yle diyor: ~iiphesiz Allah Teala buna 
azmetmi§tir ve bunda hi\! bir §iiphe yoktur. ibn Cerir de tefsirinde Bu 
a\!Iklamayi tercih etmi§ olup zaten ondan ba§kasi da nakletmi§ degil
dir. En dogrusunu AUah bilir. 

22 - Nihayet ona gebe kald1 ve bu sebeple uzak bir 
yere c;ekildi. 

23 - Dogum sanc1s1 onu bir hurma dahna suriikledi. 
Keski, dedi; bundan evvel oleydim de unutulup gideydim . 

• 
Allah Teala Hz. Meryem'den haber veriyor ki, Cibril, Allah Teala'

dan kendisine ula-§tmlmasi gerekenleri ula§tlnp soylediginde o, Allah'
m takdirine teslim olmu§tu. Selef alimlerinden bir\!ogu melegin -ki 
Cibril (a.s.) dir- o s1rada Hz. Meryem'in gomleginin cebine iifiirdug'u.
nii, bu iifiirmenin inerek onun fercine girdigini ve bOylece Allah'm iz
niyle 9ocuga ha.mile kald1gm1 anlatlrlar. <;ocuga hamile kald1g1 zaman 
iiziintiiden s1klhp bunalmi§, insanlara ne soyleyecegini bilmez hale gel
mi§ti. Zlra o biliyordu ki il).sanlar, onlara haber verecegt konuda onu 
dogrulamayac:aklardlr. ~u kadar var ki Hz. Meryem, Slrrlm sadece Hz. 
Zekeriyya'mn hamm1 olan kizkarde§ine if§a edip anlatmi§tl. Hz. Zeke
riyya (a.s.), Allah Teala'dan bir 9ocuk istemi§ ve onun bu istegine ica
bet olunarak e§i hamile kalmi§tl. Hz. Meryem onun yamna girdiginde 
kalkmi§, onu kucaklami§ ey Meryem, benim hamile oldugumu hisset
tin mi? diye sormu§tu Hz. Meryem ona: Peki sen benim hamile oldugu
tnu bildin mi? demi§ ve durumunu ona oldugu §ekilde aktarmi§tl. On
lar iman ve tasdik ehli · idiler. Daha sonra Hz. Zekeriyya'mn e§i, Meryem 
ile kar§I kar§Iya. geldiginde kendi k!armndak'inin Meryem'in karnmda 
olana secde ettigini his\setmi§ti. Yani karnmdaki gocuk Hz. Meryem'in 
karnmdakini ta'zimle ona teslimiyyet· gosteriyordu. Selaml~ma s1rasm~ 
da secde etmek onlarm dinrinde me§ru' idi. Nitekim Hz. Yusuf'un ana 
ba'bas1 ve k:ard~leri Hz. Yusuf'a secde etmi§lerdi. Aym §ekilde Allah Te
ala meleklere Hz. Adem (a.s.) e secde etmelerin1 emretmi'§ti. RaJbbm lbii
yiikliigunii ta'zimde kemal derecesinde olsun diye bu bizim dinimizde ha
rarodir. iltm Ebu Hatim der ki: Bize Ali tbn Huseyn'·in ... Malilk -Allah 
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ona rahmet eylesin- den rivayetinde o, §6yle demi§tir: Bana ula§tlgma 
gOre Meryem oglu isa ile Zekeriyya oglu Yahya teyze \!Ocuklandtr. iki
sinin de hamilelikleri birlikte olmm~tur. Yine bana ula§tlgma gore Yah
ya'mn annesi Hz. Meryem'·e : K'armmda olamn senin karrundaikine sec
de ettigini gortiyorum, demi§ti. Malik der ki : Oyle samyorum ki bu, 
Hz. isa (a.s.) mn ii1stiin ktlmmasmdandtr. Zira Allah Teala'nm emriy
di 0, oliileri dirilt'ir, anadan 'dogma korleri ve alatenlileri iyile§tirirdi. 
Miilfessirler Hz. isa (a.s.) mn ana karnmda kall§ siiresinde ihtilat et
mi'§lerdir. Cumhur'tlan rivayet edilen rne§hur g()rii§e gore Hz. Meryem, 
onu dokuz ay ·karnmda ta§IInl§tlr. ikrime, bu siirenin sekiz ay oldu
gunu soyleyip: Bu sebepledir ki seki·z ayllk dogan ~'OCuk ya§amaz, di
ye ilave etmi§tir. hm Ciireyc'in Mugire ibn Osman ibn Abdullah es
Sekafi'den rivayetine g()re o, ibn Abbas'a Meryem'in hamileliginin so
rultlugunu ~itrni§ de i'bn Abbas §Oyle demi:§: Hamile !kallr kalmaz onu 
dogurmm~tur. Bu garibdir. S'anki o Allah Teala'mn: «Nihayet ona ge
be kald1 ve .bu sebeple uzak bir yere \!ekildi. Dogum sanc1s1 onu hir 
hurma dalma siiriikledi.» kavlinin zahirini alml'§tlr. ikinci ayetin ba
§mda olan fa harfi her ne kadar ta'ildb ifade ediyorsa da her §eyin ta'
kibi k~ndi ol\!iisiindedir. Nitekim Allah Teala bir ayette : «Andolsun ki 
Biz, insam \!'arnurdan, siizme bir ozden yaratbk. Sonra da onu nutfe 
halinde ·saglam bir yere yerle§tirdik. Sonra nutfeyi bir kan pthtt•si ha
l'ine getirdik. Derken o kan p1httsm1 bir \!ignemlik e•t yapt1k. Bir \!ig
nemlik et paJ:"\!asmt kemik olarruk yarattik. Kemiklere de et giydir
dik ... )) (Mii'minun, 12-14) buyurur ki bu ayette btilunan fa harfleri 
de ta'kib ifade etmektedir ve bu ta'kih elbette kendi 61\!iisiincedir. Bu
~ari ve Miislim'in Sahih'lerinde meveud bir hadiste : iki stfat (niite
lik) 'tan her .biri arasmda ktrk gi}n vard1r, buyurulmaktatltr. Allah Te
ala ba§ka bir ayette : << Gi:irmedin mi, Allah gokten su indirdi de boy
Ieee yeryiizii yemye§il olmaktadtr.» (Haec, 63) buyu:rur. ~yetin zahi
rinden anla§tldt~na ve me~hur gorii§e gore - Allah'm her §eye giieii 
yeter- Hz. Meryem ona diger kadmlann \!OCUklarma hamile oldugu 
g.iibi. hamile kalrnl'§ttr. Hz. Meryem ile lbirlikte onun akrabaJarmdan 
Beyt el-Makdis'e hizmet eden ve ad1 Yusuf en-Necear olan salih 'bir ki
§i vatd1. Hz. Meryem'de hamilelik alametleri ortaya \!Iktlgmda ve Yu
suf en-Neecar onunla birlikte mescidde iken karnmm agtrllk ve bii
yiikliigiinii gormii§ ve onun bu halini garipsemi§ti. Sonra Hz. Mer
yem'in ma'sumiyyetini, temi'zligini, dinini ve ibadetini bildigi i'9in bu 
dii§iincesini zihninden uzakla§tlrdL ·Fakat daha sonra tekrar bunun ne 
oldugunu dii§iindii de Hz. Meryem'in durumu onun zihnini kurealama
ya devam etti. Bunu zihninden atmaya da giicii yetmedi. Sonunda Hz. 
Meryem'e : Ey Meryem, ben sana bir §ey soracag1m ama bana hemen 

TeCsir, C, X. F. 3'22 
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cevab verme, dedi. Hz. Meryem : 0 nedir? diye so:rdu tia Yusuf : Hi~ 
~ekirdeksiz aga~ (~ekirdek olmaks1zm agac;) olur mu? Hi~ tohum
suz e\kiin olur mu? Ba;basrz olarak ~ocuk olur mu? dedi. Hz. Meryem, 
onun ·~aret etmek i:stedigini anlayarak §O'yle cevablad1 : Evet olur. <<<;e
ikirdeksiz aga~ olur mu, tohumsuz ekin olur mu?» S'Oziine gelince: 
f}iiphesiz Allah Teala ag~ ve ekinleri ilk yaratti~ zaman onlan \!e
kirdeksiz ve tohumsuz (c;ekirdek ve tahum olmaksiZin) yaratm1§t1r. 
ccBabas1z herhangi bir yaratlk olur mu?» soruna gelince : :;;uphesiz Al
laJh Teala Hz . .Adem'i babas1z ve anas1z (bir anne ve baba olmaksi
Zin) yaratmr§tlr. Yusuf onun bu sozotinti tasdik edip durumunu ken
di.Sine havale etti. 

Hz. Meryem, kavminin kendisini §tiphe ve i'tham altmda koyacak
lanm hissettiginde, onlardan uzak bir yere; onlan 'g(}remeyecegi, on
larm 'd'a kendisini goremeyecegi 'bir yere ~ekildi. Muhammed ibn Is
hak der ki : Hz. Meryem Hz. Tisa''Ya hamile kahp testisini doldurup 
dondtigtinde kam (hayZI) kesildi ve hamile kadmm lba§ma 'gelen has
talrk, a§erme ve rengin degi'§mesi gibi hailer ba§ma rgeldi, o kadar ki 
dili yanld1. Hz. Zekefliyya'nm rulesinin yanma gidip geldigi kadar hi~ 
bir ailenin yamna gidip gelmedi. Ve :israilogullan arasmda bir ~ok ko
tti soz yaylid1 da onlar: Onun arkada§l ancak Yusuf'tur (Bu i§i onun
la yapm1~t1r) . Kilisede ondan ba§ka kimse yoktu. :insanlardan gizlen
mi'§ ve onlarla arasma :bir 6rtti koymu§tu. Kimse onu gormtiyor, o 
d'a hi~ kimseY'i rgormtiyordu, de:diler. 

ccDogum sanc1s1 onu bir hurma dalma 'stirtikledi.>> Dogum sancl
Sl onu, insanlardan uzaklru§ml§ oldugu yerdeki bir hurma agacmm al
tma s1gmmaya mecbur b1raktL Bu yerin neresi oldugunda ihtilaf edil
mi'§tir. Sii'Cldi : Namaz k1Imakta oldugu Beyt el-Makdis mihrabmm do
gusund'a 'bir yerdi, der. Vehb ibn Mtinebbi'h de ~oyle demi§tir : insan
lar'Clan kac;arak gitti. ~am ve Mls1r tilkesi arasmda bir yere geldiginde 
dogum sanc1s1 tuttu. Vehb ibn Mtinebbih'ten gelen riva'Yetlerden biri 
§'Oyledir : Bu (Hz. Meryem'i dogum sanc1smm tutmas1), Beyt el-Mak
dis"ten sekiz mil mesatede ve oradaki Beyt el-Lahm ad1 verilen bir !koy
dedir. Ben de derim ki : Nesei'nin Enes'ten, Beyhaki'nin ~eddad ibn 
Evs (r.a .) ten rivayet etmi§ olduklan isra hadisin'Cle da'ha once ~ti
gi tizere bu hadise Beyt el-Lahm'da olmu'§tur. En dogrusunu Allah bi
lir. insanlarm birbirlerinden telakki edip (allp) rivayet ettikleri me§
hur 'gorii§ budur. Hlristiyanlar oranm Beyt el-Lahm oldugunda §Up
he etmezler. i:nsanlar herhalde bunu Hiristiyanlardan almi§ olmahtllr
lar. ~aye't Slhhatli ise bu konu hadiste de varid olmu'§tUr. 

Allah Teala : <<Ke§ki, dedi; bundan evvel oleydim de unutulup gi
deydim.» ayetinde yine Hz. Meryem'in durumunu hruber verir. Bura-
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da fitne Slrasmda oliimii temenni etmenin caiz olduguna da.ir delil 
vardu. §iiphesi·z Hz. Meryem, dogacak bu gocukla imtihan edilecegini 
ve bir fitneye dugar kal'acagm1 bilmi~ti. Oyle bir gocu>k ki Hz. Mer
yem'in bu durumu ·ins'anlan dogruluga g6tiirmeyecek ve onlar ken
disini bu haberinde dogrulamayacaklardir. Her ne kadar onlarm katln
da daha onceden abid ve gokga ibadet eden bir hamm olaralk bilinmi§
se de onlann zanlarma gore o, bir fahi§e durumuna dii§ecekti. Bu se
bepledir ki : ((Ke~ki bu durumdan once oleydim de unutulup gideydim.>> 
yaratllmarm'§ ve bir ·~ey olmam1~ olayd1m, demi~tir. Bu a'giklama ibn 
Abbas'md1r. Siiddi der ki: Dogum sanc1s1 onu yakalad1grnda insanlar
dan utanarak : i'ginde bulundugum bu iiziintiiden; kocrusi'Z olarruk bu 
gocugu dogurma iiziintiimden once ke~ke tiliip gideydim, atlld1g1 za
man bir daha aranmayan ve amlmayan, hayizda kullamlan bez par
galan gibi unutulup gideydim, demi§ti. Katade ~oyle tiiyor : Ke'§ki unu
tulup gideydim. Bilinmeyen, amlmayan bir §ey olayd1m ve benim kim 
oldugum bilinmeyeydi. Rebi' ibn Enes, «Unutulup gideydim.>> aye
tinde dii'~iigiin kasdedildigini soyler. ibn Zeyd de burayi : Asla hi~ bir 
~ey olmazm§ olayd1m, §eklinde anlami§tlr. Fitne esnasmda olam ha
tig oliimii temenni etmenin yasakland1gma delalet eden hadisleri biz 
da!ha once <~Miisliiman olarak camm1 al ve beni salihlere kat. >> (Yu
suf, 101) ayetinin tefsirinde vermistik. 

24 - Altmdan ona f1U nida geldi : Uziilme sak1n, 
Rabb1n senin ayag1n1n altlnda bir rrmak ak1ttl. 

25 - Hurma dahn1 kendine dogru silkele; iistiine ta
ze hurma dokiilsiin. 

26 - Y e, ic;, goziin ayd1n olsun. insanlardan birini 
gorecek olursan; ben, Rahman'a oruc; adad1m. Onun ic;in 
bugiin hie; bir kimseyle konuf1mayacagim, de. 

Baz1lan ((Alt tarafmda olan 'bir kimsen anlammda olmak ii·zere 
buray1 ( t;~ :r ) §eklinde okumu§tur. Digerleri ise buradaki 
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( t;:..; .y ) kelimesini harfi cer olarak okumu§lardir. Altmdan ona 
seslenenin kim oldugu ve iburada kimin kasdedildiginde mtifessirler ih
tilaf etmi:§lerdir. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi ve .ba§kalan bunun Cib
ril oldugunu soyler. Buna 'gOre Hz. Isa, annesi onu kavmine getirince
ye kadar kontl§mamJ§tir. Said ibn Cubeyr, Dahhak, Amr ibn Meymun, 
Suddi ve Katade de bu kon~mn melek, Ciibril (a.s.) ol'Ciugunu seyle
mi§lerdir ki Cibril Hz. Meryem'e vadinin alt tarafmdan seslenrni§tir. 
Mucahid ise burada kasdedilenin Meryem oglu isa oldugunu soyler. 
Abdurrezzak'm Ma'mer'den, onun da Katade'den rivayetine gore Ha
san: 0 (Hz. Meryem'e seslenen) ogludur, demi§tir. Said ibn Cubeyr: 
Allah Teala'nm : <~Onu g;Oster'di, ona i!§aret etti.» buyurdugunu i§it
mez misin? demi§tir. i'bn Zeyd ile tefsirinde ibn Cerir ibu .g6rU§U ter
cih etllli§Ierdir. 

<< (Ona seslenerek) uztilme sa:km, Rabbm senin ayagmm altmda 
bir mnak ak1tt1.» Sufyan es-Sevri ve ~u'be'nin Ebu ishak'tan, onun 
da Bera ibn ~ib'den rivayetine g6re; ayetteki ( 4./"" :) kelimesi, kii
~iik 1rmak anlammad1r. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talh·a, bu 
kelimenin nehir anlamma oldugunu soyler. Amr ibn Meymun ise ken
disinden su i~ilen nehir oldugunu soylemi§tir. Miicahid kelimenin Siir
yanice nehir anlammda oldugunu; Said ibn Ciibeyr Nabat dilinde kii
~uk nehir anlamma gelcligini; Dahhak da Siiryanice kii'~iik nehir de
mek oldugunu soylemi§tir. Katade de: 0, Hicaz halk1mn dilinde kii
~Uk 1rmaktlr, demi'§tir. Vehb tbn Miineibbih de, bu kelimenin kii~iik 1r .. 
mak anlamma rgeldigini s'oyler. Siiddi, kelimenin nehir anlamma o:
dugunu s6ylerken ibn Cerir de bu gorii§ii tercih etmi§tir. Bu husU.-.· 
ta merfu' bir de hadis varid olmll'§tur ki Taberani'nin Ebu ~uay'b ei .. 
Harrani kanallyla ... tbn Omer'den rivayeltinde o, Allah Rasillii (s.a.) 
nii §Oyle buyururken i§itmi§: Allah Teala'mn Hz. Meryem'e: «Ra!Jbm 
senin ayagmm altmda bir 1rmak ak1tt1.» ayetinde zikretmi§ oldugu 
1rmak, Allah Teala'nm Hz. Meryem'in kendisinden i.'~mesi i'9in c;Ikar
ml§ oldugu bir nehirdir. Bu §ekildeki rivayetiyle bu hadis ger~ekten 
garibdir. Hadisin isnadmda ge~en Eyyliib fbn Nehik hakkmda Ebu Ha
tim er-Razi : Zay1ftlr, demi§tir. Ebu Ziir'a onun hadisinin miin:ker ol
dugunu s6yler. Ebu'l-Feth el-Ezdi de onun hadisinin metruk oldugu
nu belirtir. 

Digerleri ise burada 1rmakla Hz. isa ( a.s.) mn kasdedildigini soy
Iemi§lerdir. Hasan, Rebi' ibn Enes ve Muhammed ibn Abbad ibn Ca'
fer boyle soylemi§lerdir. Katade'den gelen iki rivayetten biri ile Ab
durrahman Ibn Zeyd ibn Eslem'in kavli budur. Ancak birinci g'Orii§ 
daha kuvvetlidir. Bunun i~indir ki Allah Teala bundan sonra: «Hur-
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rna dallm kendine dogru sHkele.» Hunna agacmm dallanm kendine 
dogru ~ek, buyurmu§tur. ibn Abbas'm s6yledigine gore aga~ kuru imi§. 
Onun meyveli oldugu da .sOylenmi§tir. Miicahid, onun iyi cins bir bur
ma oldugunu S/Oylerken; E;bu Davud, Niifey' el-A'ma'dan rivayetle Sev
ri; agacm sayhani hurma ·(adi lbir hurma) oldugunu sayler. A~J.ktlr ki 
o bir aga'<;tl. Fa/kat meyve verme zamam degildi. Bu a~1klama Vehlb ibn 
Miinebbih'indir. Bu sebeple Allah Teala Hz. Meryem'e yiyecek ve i~e
cek ihsan etmi~, ona nimet bah~etmi§ ve: Ustiine taze burma dokiil
.Siin. Ye i~, gOOiin aydm olsun, gonliin hO§ olsun, buyunnu§tur. Bu se
beple Amr tlm Meymun: IJohusa kadmlar i~in kuru ve taze hurmadan 
daha hay1rh hi'~ bir §ey yoktur demi§ ve sonra bu ayet-i kerime'yi oku
m~tur. i1bn Ebu Hatim der ki: Bize Ali :ilbn Hiiseyn'in ... Ali ibn Ebu 
Talib'den rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) ~oyle buyurmu§tur: Halam
za hurma ikram ediniz. ~iiphesiz o (hurma agac1), Hz. Adem (a.s.) in 
ya:ratllml§ oldugu ~amurdan yaratllmi'§tlr. Kendisinden ba§ka bir aga
Cl a~1layan b~ka bir aga·~ daha yoktur. Allah Rasulii (s.a.) '§6yle lbu
yurm~: <;ocuklu kadmlanmza taze hurma yedirin. Eger taze hurma 
yoksa kurusunu yedirin. Alla!h katmda imran k1z1 Meryem'in a.Itma 
inm~~ oldugu aga:~tan · daha §erefli ba'§ka h~ bir aga~ yoktur. E:bu Ya'
la'nm ~eytban'dan rivayet etmi§ oldugu ·bu hadis te ger~ekten miin
kerdir. ( .. . ) 

«insanlardan birini gorecek olursan; ben, Rahman'a oru~ adad1m. 
Onun i'<;in bugiin hi~ bir kimseyle konu§mayacagim, de.» Hz. Meryem'e 
bu emirden murad, «BUJgiin hi'<; bir kimse ile konu§mayaca~m.» kav
line z1d dii§memesi i~in onun bunu i~aretle belirtmesidir. Yoksa kasde
dilen, onun bu oozleri telaffuz etmesi degildir. Enes ibn Malik, «Ben, 
Rahman'a orw; adad.rm.» ayetinde'ki Qrucun susma'k oldugunu soyle
mi§tir. ibn Abbas ve Da!h'ha.lk da bOyle soylemi§lerdir. Enes'ten gelen 
diger lbir rivayette buradaki oru~. susmaktlr. Katade ve ba~kalan da 
bOyle soylemi'§tir. Siiddi, Katade ve Abdurrnhman ibn Zeyd'in a~1~a 
belirttikleri iizere, onlar oru\! tuttukian zaman §eriatlarma g6re onla
ra yemek ve konu§mak haram olurou. Ebu ishak'm Harise'den riva
yetinde o, ~yle anlatmi§ : ibn Mes'ud'un yanmdayd1m. iki ki§i gelip 
birisi selam verdi, digeri selam vennedi. ibn Mes'ud selam vermeyene : 
Senin durumun nedir? diye sordu. 'Arkada~lan : Bugun insanlarla ko
n~mamaya yemin etti, -dediler. Abdullah ibn Mes'ud: insanlarla lro
nll§ ve onlara selam ver. Bunu yapan sadece kocas1z olara.'k hamile 
kald1gm1 kimsenin dogrulamayaca~m bilen bir kadmd1r, dedi ve bu
nunla Hz. Meryem (a.s.) i kasdetti. Hz. Meryem bunu sadece kendisi· 
ne ooruldugu zaman kendisi i\!in bir oziir olsun diye yapml§tlr. ibn 
Mes'ud'un bu sOziinii ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir rivayet ederler. Ab-
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durrahman Ibn Zeyd §6yle diyor: Hz. isa Meryem'e: Uziilme, dedigin
de o : Sen benimle 'beralberken ben kocas1z ve bir kimsenin cariyesi de
gHken nas1l uziilmeyeyim. insanlar katmda benim ma'zeretim ne ola
cak ki? Ke§ki, hundan once oleydim de unutulup gideydim, dedi. Hz. 
isa ona: Konu§mak ic;in ben sana yeterim. ccinsanlardan birini gorecek 
olursan: Ben, Rahman'a orurc; adad1m. Onun ic;in bugun hie; 'bir kim
seyle konU§mayacag1m, de.)) de(ii. Abdurrahman ibn Zeyd §Oyle de
varri eder: Buttin bunlar, Hz. l~Sa'mn annesine soyledigi sozlerdendir. 
Vehb de bOyle soylemi§tir. 

27 - Derken c;ocugu ahp kavmine getirdi. Ey Mer
yem, andolsun ki utanilacak bir ~ey yaptin, dediler. 

28 - Ey Harun'un k1zkarde~i; baban kotu birisi de
gildi, annen de iffetsiz degildi, dediler. 

29 - Bunun uzerine o, c;ocugu gosterdi: Biz be~ikte
ki c;ocukla nas1l konu~abiliriz? dediler. 

30 - <;ocuk dedi ki: Suphesiz ben Allah'1n kuluyum. 
Bana kitab1 verdi ve beni peygamber yapti. 

31 - Nerede olursam olay1m, beni mubarek k1ld1 ve 
ya~ad1g1m muddetc;e namaz k1lmam1 ve zekat vermemi 
emretti. 

32 - Bir de anneme iyi davranmam1. Ve beni bed
baht bir zorba k1lmad1. 

33 - Selam olsun bana; dogdugum gunde, 6lecegim 
gunde ve diri olarak kaldinlacag1m gunde, dedi. 
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Allah Tea.la bu ayetlerde yine Hz. Meryem'den haber veriyor. Ken
disine o giiniinu oru<;lu g~irmesi, insanlardan hi<; kimseyle konu§ma
masl emrolurunw~tu. Onun yerine huccet konulacak ve elbette onun 
~i iistlenilecekti. i'§te o zaman Hz. Meryem, Allah Teala'mn emrine, 
kaza ve kaderine teslim olarak <;ocugunu alml'§ ve kavmine getirmi§
ti. Onlar Hz. Meryem'i bu halde g0rdiiklerinde onun durumu gozlerin
de biiyiimii~ ve ger9ekten garip g0rerek : «Ey Meryem, andolsun ki 
utamlacak bir §ey yaptm.n demi§lerdi. Miicahid ve Katade, ayetteki 
( ~) T;.;, ) ifadesini; <<Wyiik bir i§» olarak a<;Iklami§lardlr. ibn Ebu 
Hatim der ki : Bize babamm... Nevf el-Bekali'den rivayetine gore; o, 
§Oyle anlatml§tlr: Kavmi Hz. Meryem'i aramak iizere <;:Iktllar. 0, pey
gamberlik ve §eref ailesindendi. Ondan ihi<; bir §ey hissetmemi§lerdi. 
Onlar ibir inek '<;dbam g6rerek: Nitelikleri §Oyle §Oyle olan bir gen<; k1z 
gordiin mii? diye ISOrdular. !Qoban: Hay1r, fakat geceleyin ineklerimde 
§imdiye kadar hi~ ·gormedigim bir •§ey gordiim, diye cevablad1. Onlar: 
Ne go:r'diin? diye sordular da goban '§oyle ceva'blad1 : Onlarm !§U va.di
ye dogru secde ettiklerini gordiim. Abdulla;h ibn Ziyad der ki : Sey
yaT'dan ezberledigime gore o, ~yle demi§ti : Parlayan bir m1r gordiim. 
Qabanm kendilerine sayledigi tarafa ybneldiler, Meryem onlan kar§l
ladl. On!an gardiigu zaman oturdu ve oglunu kuca~na ald1. Gelip 
kaT§lSmda dikildiler v,e : «Ey Meryem, andolsun ki utamlacak bir §ey 
yaptm, dediler.n Ey Harun'un k12:karde§i, ibadetlerinde ey Harun'a 
benzeyen, Ba'ban kotii birisi degildi. Annen de iffetsiz degildi. Sen ter
temiz, dogruluk ibadet ve ziihd ile bilinen bir ailedensin. Bu senden 
nas1l sad1r oldu? dediler. AH iJbn Ebu Talha ve Siiddi §Oyle diyor: Ona: 
«Ey Harun'un k1zkard~i.n denil(li. Burada Harun'dan Hz. Musa'nm 
karde~i kasdedilmektedir. Zira Hz. Meryem onun neslindendi. Nitekim 
Temim kabilesinden olana : Ey Temim'in karde§i; 'Mudar kab~!esinden 
olan birine de : Ey Mudar'm karde§i, denilmektedir. ~yle de denil
'mi•§tir : i<;lerinde ad1 Hartin olan salih bir ki§iye nisbet edildi. Ibadet
te ve ziihdde insanlar ona k1yaslamrd1. i'bn Cerir'in baz1lanndan nak
lettigine gore onlar, Hz. Meryem'i i~lerindeki giinahk·ar bir adama ben
zetmi!§lerdir. 0 atlama da Hartin denilirdi. ibn Ebu Hatim de ibu aJ<;Ik
lamayi Said ibn Cubeyr'den nakletmektedir. Biitiin bunlardan daha 
qa 1gan"'b olam tlm Efuu Hatim'in §U rivayetidir : Bize Ali ibn Hiiseyn 
el-Hasencani'nin ... el-Kurazi'den «':illy Harun'un k1z karde§i. .. » ayeti 
haklkmda naklettigine 'g6re; o, §Oyle demi§tir: 0 (Hz. Meryem), Ha
run'un ana-baJba bir k1z karde§idir. Hz. Musa'nm izini ta'kib edereik 
onlan hiSsetmeksi•zin onu (Hz. Musa'y1) uzaktan izleyip gozetleyen 
Harun'un kard.e§i Mfusa'mn k1z karde'§idir. Bu, mahza hatad1r. Zira 
Allah Teala ki!tabmda Hz. lsa'y1 peygamberlerden sonra ganderdigini 
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zikretmektedir. 0 halde bu, Hz. isa'nm peygamber olarak g(inderil
mekle peygamberlerln sonuncusu olduguna delalet eder. Ondan son
r~ sadece Muhammed (s.a.) vard1r. Bu sebeple Buhari'nin Sahih'inde 
E'bu Hureyre (r.a.) den onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetinde 
o, §Oyle buyurmu§tur: Ben, insanlardan Meryem Oglu isa'ya en layik 
olamyim. §u kadar var ki benimle onun arasmda ba~ka 'bir peygam
ber yoktur. ~ayet durum Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'nin zannet
tigi gibi olsayd1, Hz. Muhammed di•§mda diger butun peygamberler
den geriye kalmi§ olmaz ooylece Hz. SUleyman ve Davlid'dan 'da once 
olurdu. §up!hesiz Allah Teala, Hz. Davlid'un Hz. Mlir;a (a.s.) dan son
ra oldugunu: «Mlisa'dan sonra israil'ogullarmdan bir cemaata bakma
pm m1? Hani, onlar peygam~erlerine; bize bir hlik·limdar gonder ki, 
Allah yolunda sava§ahm, dediler ... » (Bakara, 246) ayetinde lbelirtmi§
tir. AUah Teala ayette k1ssay1: «Da:vli<i da Callit'u oldurdli.» (Baka
ra, 251) ayetine gelinceye kadar anlatmi'§tlr. Kurazi'yi bu sozu soyle
meye iten sebep; Tevrat'ta Hz. Mlisa ve israilogullarmm denizden I;Ik
masi, Firavun ve kavminin denizde lbogulmasmdan sonra yer alan ha
diselerle Hgili Tevrat'taki §U cumlelerdir: «Mlisa ve Harlin peygam
berlerin k1z karde§i imran k1z1 Meryem def ~ahyor onunla birlikte olan 
kadmlar da Allah'! tesbih edip israilogullarma verdigi nimetlerden 
dolay1 O'na ~ukrediyor<iu.» Kurazi, bu Meryem'in Hz. isa'mn annesi 
olduguna inanmi§tlr. Bu; korkung bir hata ve bir gaflettir. Ak
sine o kadm da, Hz. ·Meryem'in i&'hlini ta§Imak'tadir. Onlar peygam
berlerinin ve salihlerinin isimlerini gocuklarma isim olarak verirlerdi. 
Nitekim imam Ahmed'in Abdullah i'bn idris kanahyla ... Mugire :ibn 
§u'be'den rivayetinde o, §Oy•le demi§tir: Allah Raslilu (s.a.) beni Nec
ran'a gonderdi. Sizin <<Ey Harlin'un k1z karde§i. .. » diye okumakta ol
dugunuz §ey hakkmda gorli§lin nedir? Mlisa, isa'dan §U §U kadar on
ce degil rnidir? dediler. Dondum ve bunu Allah Rasillu (s.a.) ne anlat
tlm da §oyle buyurdu : Onlarm kendilerinden onceki peygamberler ve 
salihlerin isimlerini (gocuklarma) isim olarak vermekte olduklanm 
onlara haJber vermedin mi? 'Hadisi Muslim, Tirmizi ve Nesei; Abdullah 
J:ibn idris kanallyla ... Semmak'dan rivayetle tahric etmi§lerdir. Tirmi
zi : Hasendir, sahihtir, garibdir. Sadece ibn idris'in hadisinden bilmek
teyiz, der. 

i'bn Cerir der ki : Bana Ya'klib'un ... Muhammed ibn Sirin'den r.i
vayetinde o, !§Ciyle demi§tir : Bana haber verildigine gore Ka'b : ~uphe
siz Allah Teala'mn «Ey Harun'un k1z karde§i.» ayetinde zikredilen Ha .. 
rlin, Hz. Mlisa'nm karde§i Harlin degildir, demi.§ti. Hz. :Ai.~e ona : Ya
lan s6yledin, dedi. Ka'b : Ey mu'minlerin annesi, §ayet bunu en iyi hi
len ve en dogruyu haber veren Allah Raslilii (s.a.) s0ylememi'§ olsay-
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d1 (ben de soylemezdim). ~u kadar var ki ben, ikisi arasmda alb yuz 
sene oldugunu 'goriiyorum, dedi. Hz. Ai§e bunun iizerine sustu. Ancak 
verilen bu tarih '§•iiphelidir. Yine ibn Cerir'in Bi~r kanallyla... Kata
de'den «Ey Harlin'un kl'Z karde§i; baban kotii birisi degildi , annen de 
iffetsiz degildi.» ·ayeti hakkmdaki rivayetinde o, §Oyle demi§tir: ~iip
hesiz o (Hz. Meryem), dogrulukla tanman bir evden (aileden) idi. 0 
aile hakkmda herhangi bir fesad oldugunu lbilmiyorlardl. insanlardan 
onlan salah ile bilenler ve salah haberini yay1p c;:ogaltanlar ile onlan 
fesad ile, bozuklukla tamy1p bu sozleri c;:ogaltanlar vard1. Harlin, a§i
reti ic;:inde sevilen ve 1slah edici birisiydi. Bu Harlin, Hz. Mlisa'mn kar
de§i :alan Harlin degildir. Ak:Sine ondan ba§ka bir Harlin'dur. Bi·ze an
latlldigma gore, 6Idiigii gun cenazesinde israil'ogulianndan k1rk bin 
ki§i varmi§ ve hepsi de Harlin ad1m 1ta•§IyOrmu§. · 

<ffiunun iizerine o, \!Ocugu gosterdi : Biz be§ikteki c;:ocukla nas1l 
konu:§a:biliriz? dediler.» Onlar Hz. Meryem'in durumundan §iiphelenip 
onun delilini gartp gordiiklerinde, ona zina isnfudmda ibulunup ooryle
ce i(ftira.lanm kustular. Hz. Meryem o giiniinde orm;lu ve suskun idi. 
Dolaytsiyla 'S'OZii oglu isa'ya havale edip onlara kendisine hitab e:t
melerini ve onunla konu:§malanm i:§aret etti. Hz. Meryem'in kendile
rine oyun edi:p onlarla alay ettigini sanarak kl'Zgm ve yan alayla: <<Biz 
be§ikteki c;:ocukla nrunl konUI§aibiliri'z?» dediler. Meymlin ibn Mihran 
der ki : Bunun ii'zerine Meryem, c;:ocugu gosterdi ve : Onunla klonu&un, 
dedi. Onlar : Yaptlgm bu biiyiik i§in ustiine iistelik bir de be§ikteki bir 
(,!OCUkla konu~may1 m1 emrediyorsun bi·ze? Siiddi der ki: Meryem (,!0-
cuga i§aret ettigi zaman k1zd1lar ve: «~u c;:ocukla konu§mam1z1 bize 
emrettigindeki 'bizimle alay etmen, yapml§ oldugun zinadan lbi'ze da
ha a~r geldi. » · 

<cBiz be§ikteki <;ocukla nas1l konu§abiliriz?» dediler. Be§iginde kli
c;:iiciik bir sabi iken o nas1I konu§abilir? Qocuk dedi ki : «~iiphesiz ben 
Allah'm kuluyum.» Hz. isa'nm konu'§mU§ oldugu ilk soz Ra'bb1m ten
zih etmek, Allah'1 ~cuktan miinezzeh k1Imak . ve kendisi i<;in Rabb1na 
kullugu isbM etmek olmu§, annesine nisbet edilen fuh§u ondan kaldi
np uzakla§tirmak iizere: «'Bana Kitab'I verdi ve beni peygamber yap
b.» demi§tir. Nevf el-Bekali der ki : Onlar (israilogullan), Hz. isa'nm 
annesine soyledikleri sozii konu§tuklannda; isa a:nnesinin memesini 
agzmdan c;:1kanp sag yamna yaslanmi§ ve : <<'~Jti.phesi'z ben Alla:h'm ku
luyum. Bana Kitab1 verdi ve. beni peygamber yaptl. .. Selam olsun ba
na; dogdugum giinde ... >> demi§. Hammad ibn Seleme'nin Sahit el-Bii
nani'den rivayetine gore Hz. isa : <r~iiphesiz ben Allah'In kuluyum. Ba
na Kitab1 verdi ve beni peygamber yap h. .. » diyerek i§aret parma~m 
omuzunun iistiine ikaldirmi§. ikrime, <<>Bana Kiltab1 verd~. » ayetini §oy- · 
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Ie a~1khyor: Ta:kdir ettikleri i~inde 0, hana kitab vermeye hiikmetmi§
tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamin ... Enes ibn Malik (r.a.) den 
rivayetinde o, -1oyle demi:§tir: Meryem Oglu isa, annesinin karnmda 
iken· incil'i okumu§ ve saglamca ogrenmi§ti. i§te Allah Teala'mn: «f?iip
hesiz ben Allah'1n kuluyum. Bana Kitab1 verdi ve beni peygamber yap
tl.» kavli budur. Hadisin isnadmda !bulunan Yahya i-bn Said el-Attar 
el-H1msi'nin hadi\si metruktur. 

«Nerede olursam olay1m, beni mii!barek k1ld1.>> ayeti hakkmda Mii
c~hid, Amr ibn Kays ve Sevri: Beni hayn ogretici klld1, dem~§tir. Mii
cahid'den gelen rivayetlerden lbirisinde ise ·buradaki miibarek kilma; 
onu c;ok faydall, fayda verici k1lmakbr. ibn Cerir'in Siileyman Ibn Ab
diilcebbar kanahyla ... Manzum ogullan kolesi Viiheyb tbn el-Verd'den 
rtvayetinde o, §6yle anlatml§ : Bir alim ilim ibak1mmdan kendisinden 
daha iistiin diger bir alime rastlann§ da ona : Allruh sana rahmet ey
lesin, benim amelimden ilan rolunan nedir, hangisidir? diye sormu§. 0: 
Iyilikle emretme ve kotiil<iikten men'etmedir. ~·iiphesiz bu Allah'm di
nidir ki, peygamberlerini kullarma bu din ile gondermi§tir. Fakihler 
Alla!h Teala'nm: «Nerede olursam olayim beni mri.ibarek k1ld1.)) a'yeti
ni tefsir etmek istediler de «Onun bereketi, mubarek olmas1 nedir?» 
denildi. Nerede olursa olsun iyilikle emretme ve kotiiliikten men'etme
dir, diye ceva'b verdi, demi§. 

<Ne ya§ad1g1m miiddetc;e namaz kilmam1 ve zekat vermemi emret
ti.>> ayeti, Allah Teala'mn Hz. Muhammed (s.a.) e §U sozii ,gibidir: «Ve 
sana yakin gelinceye :kadar Ra!Jbma ibadet et.>> (H1cr, 99). Abdurrah
man ibn K·as1m'm Malik Ibn Enes'ten «Ya§ad1g1m miiddet'c;e namaz 
k1lmami ve zekat vermemi emretti.n ayeti hakkmda rivayetinde o, '§Oy
le dem~tir : Allah Teala'mn kader ehli ic;in tesbit etmi§ oldugu amel
ler ciimlesinden olarak Hz. isa oliinceye kadar ondan vuku bulacak
lan ona haber vermi'§tir. 

«Bir de anneme iyi davranmam1.» Annem"e iyi davranmam1 emret
ti. Hz. isa iburada Allah'a (Rab!bma) itaattan sonra annesine iyi dav
ranmayla ilgili emri zikretmi'§tir. ·zira Allah Teala c;ogu kere kendisi
ne ibadet ile ana babaya itaat emrini birlikte getirmektedir. Nitekim 
§U ayetlerde durum 'boyledir: «IRabbm, buyurmu§tUr ki: Kendisinden 
ba§ka·sma ibadet etmeyesiniz, ana ,ve !babaya iyi datvranasm1z.» (Isra, 
23), «Bana ve ana ibaJbana §iikret. DOnii'§ ancak Bana'd1r.>> (Uokman, 
14). 

«Ve beni bedbaht bir zorba k1lmadl.» Beni 'bir zorba, AHah'a iba
det ve itaattan, anama iyilikten biiyiiklenerek yiiz c;eviren birisi kll
madl :ki bu sebeple bedibaht olay1m. Siifyan es-Sev1i ay~te zikredilen 
«bed'baht bir zorbannm devamh olarak ofk:eli olan, c;ok ofke).enen kim-
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se oldugunu soyler. Selef'ten birisi : Her kimi ana babasma isyan eder 
gorecek olursan, onun mutlaka bed'baht hir zorba oldugunu g6riirsiin, 
demi§, sonra <<Bir de anneme iyi davranmam1 ogiitledi. Ve beni bed
baht hir zor'ba kllmadi.» ayetini okumu§tur. Aym alim: Her kimi me
lekeleri, kabiliyyetleri kotii olarak goriiyorsan mutlaka onun <;ok avii
nen ve miitekebbir birisi oldugunu goriirsiin, demi§ ve pe§inden : «Eli
nizin altmda bulunanlara iyilik edin. Allah, kendini begenip bObiirle
nenleri elbette sevmez.» (Nisa, 36) ayetini okumu§tur. Katade der ki: 
Bize anlatildi~na. ,gore bir kadm, Meryem oglu (Isa) nun Allah'm ken
dilerine igii!9 yeltirici klld1g1 ve g6stermesine izin verdigi mucizeler i\!in
de oliileri dirilttigirri, anadan dogma kor ve alatenlileri iyile§tirdigini 
goriince: Seni . ta§Iyan karma, seni emziren . memeye miijdeler olsun, 
demi§. Alla'h'm peygamberi isa ( a.s.) ona cevab olarak : Allah'm ke
lamim okuyup ta i9indekilere uyan, bedbaht bir zorba olmayan kim
seye de miijdeler olsun, demi§. 

Hz. Isa'nm : <<SeM.m olsun bana; dogdugum giinde, olecegim gun
de ve diri olarak kaldmlacagrm giinde.» sozii, kendisinin Allah Teala'
mn bir kulu oldugunu, Allah'm diger yarat1klan gibi ya§ayan, olen son
ra da diriltilen bir yarat1g1 oldugunu isbat sadedindedir. Ancak kulla
rm gogu kere bedbaht olduklan bu durumlarda selamet ve kurtulu§ 
O'nundur. 

34 - i1?te hakk1nda 1?iipheye dii1?tiikleri Meryem Og
lu isa, hak soze gore budur. 

35- Ogul edinmek Allah'a asla yaki1?maz. 0, mu
nezzehtir. Bir i1?in olmasini istedi mi, ona sadeoe; ol, der, o 
da oluverir. 

36 - ~uphesiz ki Allah benim de Rabb1m, sizin de 
Rabbinizdir. O'na ibadet edin. i1?te dosdogru yol budur. 

37 - F1rkalar kendi aralannda ihtilafa dii1?tiiler. 
Vay o buyiik giinu gorecek kafirlerin haline. 
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Allah Tea.la, eh;:isi !Muhammed (s.a.) e hitaben §Oyle 'buyurur: Sa
na Hz. isa'mn haberinden anlatm1~ oldugumuz bu §eyler, «Hak soze 
g-Ore budur» ki onlar, bunun hakkmda §Upheye dti§mti§lerdir. Hz. isa'
ya inanan ve onu inkar edenlerden gerek ger~egi soyleyen ve gerekse 
batllda olanlar aynllk ic;indedirler. ( ... ) 

Allah Teala Hz. isa'y1 kulu ve peygamberi olarak yaratt1gm1 zik
rettikten sonra kutsal zatlm tenzih ederek §Oyle buyurur: Ogul edin
mek Allah'a asla yara§maz. ~u bHgisiz, zalim ve haddi al§anlarm sOy
lemi§ olduklarmdan (SIOylemekte olduklarmdan) 0 munezzehtir, yti
ced'ir. <<Bir ~in olmasm1 istedi mi, ona sadece; ol, der, o da oluverir.» 
O; bir §eyin {blma~nm) murad ettiginde, ona sadece (olmasm1) emre
der de o §ey diledigi '§ekilde oluverir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir 
ayette §Oyle 'buyurma:ktad1r: «Ge~ekten Allah katmda isa'nm duru
mu Actem'in durumu .gibidir. Allah onu topraktan yarattl. Sonra ona : 
01, dedi, o da oluverdi. Hak Rabbmdand1r. Oyleyse §iiphecilerden ol
ma.» (Al-i imran, 59-60). 

<<f}uphesiz ki Allah .benim de Rabbrm, sizin de RabbmiZdlr. O'na 
ibadet edin. i§te dogru yol budur.» Hz. isa'mn be§iginde iken kavmine 
emrettiklerinden birisi de, Allah'm onlann da kendinin de Rabbi ol
dugunu bildirmesi ·ve O'na ibadeti kendilerine emretmesidir. 0: «O'na 
iJbadet edin. i§te dosdogru yol budur.» Size Allah'tan .getirmi§ oldugum 
bu §ey dosdogru, saglam bir yoldur. O'na uyan olgunluga ve hidayete 
eri§ir. O'na muhalefet eden de sap1tlp azmi'§tlr, demi§tir. 

«Firkalar kendi aralarmda ihtilata dti§ttiler.» Hz. isa'mn durumu
nun bey:anmdan ve halinin ac;rkhga kavu§masmdan sonra dahi kitab 
ehlinin Hz. isa hakkmdaki sozleri muhtelif olmu'§tur. Halbuki Hz. isa 

· Allah'm kulu, el~isi, Meryem'e b1rakm1§ oldugu kelimesi ve zatmdan 
bi!' ruhtur. Yahudilerin cumhurundan ibaret olan -Allah'm la'neti 
onlarm uzerine olsun- bir grup onun veled-i zina oldugunda karar 
k1ld1lar ve : Onun bu sbzu bir sihirdir, dediler. Diger bir grup : 0, Al
lah'm kelimesinden ibaretltir, dediler. Diger baztlan: 0, Allah'm oglu
dur, derken bir ba§kalan : 0, uc;un uc;iinctisudur, demi'§lerdir. :piger
Ieri ise : Bilakis o, Allah'm kulu ve elc;isidir, demi§lerdi ki bu; Allah 
Teala'mn inananlan iletmi§ oldugu gerc;ek sozdur. Bu a~1klama Amr 
ibn Meymun, ibn Cureyc ve Katade ile selef alimlerinden bir ~ogun
dan rivayet edilmi§tir. Abdurrezzak'm Ma'mer'den, onun da Katade'- · 
den rivayetinde o, «i§te ha:kkmda §ti.pheye dti§ttikleri Meryem Oglu 
isa, hak soze gore budur.» ayeti hakkmda '§oyle demi§: israilogullan 
bir araya toplandllar ve i~lerinden dort ki'§i ~Ikard1lar. Her kavim ·bil
ginini ~1kard1 da, onlar Hz. isa gage yiikseltildiginde onun durumunu 
munaka§a ve munazara ettiler. Onlardan birisi: 0, Allah'tlr. Yeryti-
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ziine inmi§, dirilttiklerini diriltmil§, oldiirdiikleri oldiirmii§ sonra da 
gage yiikselmi§tir, dedi. Bunlar Ya'ku'bilerdir. Diger iic;ii : Yalan soy
ledin, yamldm, dediler. Sonra ~nlardan ikisi iic;iinciilerine : Onun hak
kmda sen konu§, dediler. 0 : 0, Allah'm ogludur, dedi. Bunlar da Nas
tt1rllerdir. Kalan ikisi bu s6zii sayleyene: Yalan s6yledin, dedikten son
ra kalan ikiden birisi digerine : Onun hakkmda sen (fikrini) soyle, de
di. 0 : 0, ii~ ii<;iinc·iisiidtir. Allah ilaht1r, o ilaht1r, annesi ilaht1r, de
di. Bunlar Huistiyanlarm krallan alan tsraililertiir. Allah'm la'netleri 
onlann tizerine olsun. Dordiinciileri : Yalan soyledin, aksine o, Allah'm 
kulu, elc;isi, ruhu ve kelimesidir, dedi. i§te bunlar da mtisltimanlard1r. 
SOylemi§ olduklan bu sozlerde onlardan her birerinin kendilerine tabi 
olanlan vard1r. Aralarmda sava§ffil§lar ve miisliimanlanna galip gel
mi§lerdir. i§te Allah Teala'mn : ((insanlardan adaleti emredenleri ol
dtirenle·re; i§te onlara elem verici 'bir azab1 miijdele.)) (Al-i imran, 21) 
kavli budur. Katade der ki: Bunlar Allah Teala'nm: <<Firkalar kendi 
aralannda ihtilafa dii§ttiler.>> buyurduklandir. Hz. isa hakkmda ayn
llga dii§mti§ler ve f1rkalara aynlml'§lardir. Bu ac;lklamaya yakm bir 
a<;I·klama :i'bn Ebu Hatim tarafmdan ibn Abbas, Urve ibn Ziibeyr ve 
diger baz1 ilim ehlinden rivayet olunmu§tur. Gerek kitab ehli ve ge
rekse ba§kalarmm tarih hHginlerinden bir c;ogunun anlattl~na g6re 
Kostantin onlan aralarmda me§ihur alan tic; toplantldan 'biri olan bii
yii:k bir konsilde toplamt§tl. Onlardan toplanan piskoposlarm saytst iki 
bin yuz yetmi§e vanyordu. Meryem Oglu isa hakkmda btiyiik bir ay
nhga dii§tli:ler. Onbrdan biiytik -c;ogunlugu bir soz, ytizti ba§ka bir soz, 
yetmi§i diger bir s6z, ellisi ba§ka !bir :gorti§, yiiz altmr§l ayn bir gor~ 
ileri siirdii. Onlardan bir gx>rii~te birle§enlerin saytca en fazla olam iic; 
yiiz seksen k~iydi. Bunlar bir soz iizerine ittifak edip bunda karar 
kild1lar. Kral da onlarm ,gorti§tine meyletti. Zaten kral filozof bir 
adamd1. Onlan one gec;irdi, onlara yardtm etlti ve onlann dl§mdakile
ri k'ovdu. BOylece onun i'<;in (Kostantin i-c;in) Emanet-i Kebire te'sis 
ettiler. Aslmda bu, en biiyi{ik ihanetten ba§ka bir §ey degildi. Bu g6rii§ 
i-c;in ka.nun kitaplan koydular, onun i<;in bir~ok §eyi me§rU.' kild1lar, 
birc;ok bld'at uydurdular, Mesih'in dinini tahrif edip degi§tirdiler. 0 
zaman da Ko-£tantin bunlar ic;in iilkesinin btitiintinde, ~am iilkesinde, 
Cezira ve .Rum iilkelerinde lbiiyiik kiliseler bina ettirdi. Onun zama
nmda kiliselerin say1s1 yakla§Ik on iki bin kadard1. Kostantin'in an
nesi Heylane (*) de yahudi ve h1ris'tiyanlarm Mesih oldugunu sandik
lan ha-c;a gerilenin hac;a gerildigi yerde bir manast1r in§tl. ettirdi. On
lar, Mesih'in h~a ·gerilmesi konusunda §iiphesiz yalan soylemi'§lerdir. 
~iiphesiz Allah Teal·a onu g"'ge yiikseltmi§tir. 

(*) Bu. Helen olrnahd1r. 
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Allah Thala.'mn : <Nay o biiyiik gi.inii gi>recek kafirlerin haline.» 
kavli Allah'a kar§l yalan soyleyen, iftira eden ve O'nun \!Ocugu oldu
gunu sananlara kafl§l '§iddetli bir tehdi'ddir. Fakat Allah Teala onlara 
k1yamet ,giiniine kadar miiihlet vermi§, onlara gii~ yetirecegine giiveni 
ve bir de hilmi ile onlara bir siire koymu§'tur. 0, kendisine isyan eden
lere kar§I a·z,aibtm hemen vermez. Tam tersine Buhari ve Miislim'in Sa
hih'lerinde de belirtildigi iizere : Allah Teala zalime miihlet verir de, 
sonunda oyle bir yakalar ki asla kurtulamaz. Sonra Allah Rasulii (s.a.): 
«I§te Wyledir. Rabbmm yakalayi§I, ka.sabalann zalim halkm1 yakala
digl zaman. '9iinkii O'nun yakalamas1 hem §iddetli, hem de a:clkhd1r.>> 
(Hud, 102) •ayetini okumu§lardtr. Yine Buhari ve Miislim'in Sahih'le
rinde Allah Rasulii (s.a.) nden rivayet edilen bir hadiste o, §Ciyle bu
yurmu§tur : t~itmi§ oldugu bir eziyete Allah'tan daha fazla sabreden 
hie; kimse yoiktur. 0, (kullarma) nz1k ve Miyet verip dururken onlar 
AUah'a ogul isnad etmektedirler. Allah Teala ba§ka ayet-i ·kerime'ler'
de : «Nice kasabalar var ki zalim olduklan halde onlara miihlet ver
mi§tim. Sonunda onlan yakalayrverdim. DOnii'§ yalmz Bana'dtr.>> (Haec, 
48), «Zalimlerin yaptlklarmdan Allah'1 habersiz sanma. Onlan sade
ce gozlerin deh'§etle belirecegi bir gi.ine kadar te'hir etmektedir.» (Ib
rahim, 42) buyururken burada da: <<Vay 0 biiyiik giinii gorecek ka-. 
firlerin haline.» buyurmu'§tur. Burada kasdedilen o biiyriik giin, ktya
met giiniidiir. S1hhatinde ittifak olunmu§ sahib bir hadiste Ubade ibn 
Samit (r.a.) den rivayet olunduguna gore Allah Rasulii (s.a.) §6yle 
buyurmu~tur : Kim te'k ve ortag1 olmayan Allah'tan ba'§ka UA!h olma
dtgma, Muhammed'in O'nun kulu ve el\!isi olduguna, isa'mn kulu, el
<;isi ve Meryem'e ilka etmi§ oldugu kelimesi, O'ndan bir rllh oldugu
na, cennetin ve cehennemin hak olduguna §ehadet ederse; Allah Te
ala i§lemi§ oldugu amelleriyle onu cennete koyar. 

38 - Bize geldikleri gun; neler goriip i1?itecekler. Ne 
var ki zalimler bugiin a.pa.~:ak bir sa.plkhk i9indedirler. 
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39 - Sen, onlan hasret gunii ile korkut. 0 gun, onlar 
gaflet i9inde inanmamakta iken, i~ bitirilmi~ olur. 

40 - $frphe yok ki butun yeryuziine ve uzerinde bu
lunanlara Biz varis olacag1z. Ve onlar, Bize dondfrrfrlecek
lerdir. 

Allah Teala katirlerin ·k1yamet 1gtinti en iyi i§iten ve en iyi .goren 
i..mseler olacaklanm haber verir. Nitekirn ba§ka bir ayet-i kerime'de: 
Suglulan Rablanmn huzurun'Cla ba§lan one egilmi'§ olarak: Rabbl

miz, .gorduk ve dinledik. Artlk bizi dunyaya geri ><;evir de salih amel 
i~leyelim. Gefl<;ekten biz kesin olarak inand1k, derlerken bir .garsen.» 
(Secde, 12) buyurur ki; onlar, bu sozleri kendilerine hi><; •bir fayda ver
meyecek zamanda soyleyeceklerdir. ~ayet bu, azab1 gormeden once ol
mu§ olayd1; onlara fayda verici ve onlan Allah'm a•zabmdan kurtanci 
olurdu. Bu sebeple'dir 'ki Allah Teala ·§oyle buyurmaktadir : «Bize gel
dikleri 'klyamet ·gtintinde neler gorup neler i.~itecekler. Ne var ki za
limler bugtin (dunyada) a;pa<;J.k bir s8!pikhk i<;indedirler.)) I§itmiyorlar, 
g()rmuyorlar ve ak1llan ermiyor. Halbuki onlardan hidayete ermeleri 
istenmektedir de, onlar hidayete eri§ememektedirler. Halbuki kendi
lerine hi<; bir fayda rvermeyecek bir yerde itaat ediciler oluyorlar. 

Sen, butun yaratlklan hasret gtinu ile korkut, uyar. 0 gtin onlar 
kendilerinin uyanldrklarmdan ogaflet i<;inde inanmamakta, dogrula
mamakta direnirlerken i§ bitirilmi§ olur ve cennet ihalk1 ile cehennem 
halk1mn aralan aynhp onlardan her bireri e'bedi olarak kalacaklan 
yere girerler. imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ubeyd'in ... 
Ebu Said el-Hudri'den rivayetinde Allah Rasulu (s.a.) §6yle buyurmu§
tur : Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme girdiklerinde; 
oltim boz renkli bir k~ §eklinde getirilir, cennetle cehennem arasmda 
durd.urulur. Ey cennet ehli, bunu tamyor musunuz? denilir. Onlar, bai}
lanm kaldmp uzatarak bakarlar ve: E•vet, bu oltimdur, derler. Ey ce
hennem halki, bunu tamyor musunuz? denilir de, onlar ba§lanm kal
dmp boyunlanm uzatarak bakarlar ve : Evet, bu Oltimdur, derler. Em
rolunur da o boz renkli k~ 'bogazlamr. Ey cennet ehli, ebediyyet var, 
i:Htim yok. Ey cehennem halk1 ebediyyet var, oltim yok, denilir. Sonra 
~llah Rasulu (s.a.) : «Sen, onlan hasret 1gtinu ile korkut. 0 gtin, onlar 
ga;flet i<;inde 'inanmamakta iken, i•§ bitirilmi§ olur.)) aye'tini okuyup: 
Dunya ehli, dtinya gafleti i<;indelerken, buyurmu'§tur. imam Ahmed 
de hadisi bu '§ekliyle rivayet etmi§tir. Hadisi Buhari ve Muslim Sahih'
lerinde A'me§'den rivayetle t ahrk ederler. Buhari ve Muslim'in lafiZ
lan da buna yakmdu. Bu hadisi yukardakine benzer §ekilde Hasan 
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ibn Arafe de .. . Ehu Hiireyre'den merfu' olarak rivayet etmi'§tir. Hadis, 
ibn Mace'nin ve ba§kalarmm Siinen'lerinde Muhammed ibn Amr ka
nahyla ... Ebu Hiireyre'den rivayetle yukardakine benzer §ekilde mev
cuddur. Aynca Buhari ve Miislim'in Sahih'ierinde ibn Omer'den riva
yetle bulunma;ktadir. ibn Gureyc de hadisi ibn Abbas'tan rivayetle yu
kardakine benzer §ekilde zikretmi§tir. Yine ibn Ciireyc ba~ba.smdan ri
vayet eder ki Ubeyd ibn Umeyr (anlatt1g1) k1ssalar i~'inde §Oyle der
mi§: Oliim sanki bir hayvan ,gibi (hayvana benzer bir §ekilde) getiri
lir ve insanlar bakarken bogazlamr. Siifyan Sevri'nin Seleme ibn Ku
heyl kanahyla ... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine g'Ore; o, ·anlatml§ 
oldugu bir k1ssada §Ciyle demi§ : Hi~ bir ne.fis yoktur ki cennette ve ce
hennemde (kendisi i~in bina olunmll§) bir eve bak1yor olmasm. i~te 
hasret giinii budur. Cehennem ehli iman etmi§ olsalard1, Allah Teala'
mn kendileri i~in bina etmi§ oldugu evi goriirlerdi. Onlara : ~ayet 
iman etmi§ ve salih amei i§lemi§ olsaydm1z, cennette gormekte oldu
gunu~ §U ev sizin olacaktl, denilir. i§te onlan o zaman .bir hasret kap
lar. Cennet ehli de cehennemde (kendileri i~in in§a olunmu§) evi go
riir\ Ona : ~ayet Allah size nimet ibah§etmi§ olmasayd1 .. . denilir. Siid
di'nin Ziyad kanah:yla... :tbn Mes'ud'dan «Sen, onlan hasret giinii He 
korkut. 0 giin ... i§ bitirilmi:§ olur.» a yeti hakkmda rivayetine ·gore o, 
§'Ciyle demi.§: Cenne!tlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdik
leri zaman, oliim boz renkli bir k~ §·eklinde getirilir ve cennetle ce
hennem arasmda durdurulur. Sonra bir miinadi : Ey cennet ehli, diin
yada iken insanlan oldiirmekte olan Oliim i.~te budur, diye nida eder. 
:i:lliyyun cennetleri ehlinden ve cennetin en alt derecesinden hi\! kim
se kalmay1p ona bakarlar. Sonra aym miinadi: Ey cehennemlikler, 
diinyada iken insanlan oldiirmekte olan oliim i§te budur, diye nida 
ecter. Diz boyuna kadar azabda olan ve cehennemin en alt dere·cesinde 
olanlardan hi~ kimse kalmaksrzm ona bakarlar. Sonra cennet ile ce
hennem ~rasmda bu k~ bogazlamp : Ey cennet ehli, ebedler ebediy
yetinde ebediliktir (ebedilik var), ey cehennemlikler, bu ebedilikler 
ebediliginde ebedi kalmadir, denilir. Cennet ehli o ka;dar sevinirler ki, 
§ayet (orada) sevin\!ten birisi Olmii§ olayd1, mutlaka oliirlerdi. Cehen
nemlikler de oyle bir i~ ~ekerler ki §ayet i~ ~ekmeden o'tiirii birisi 61-
mii§ olaydi, onlar da oliirlerdi. · i§te Alla;h Teala'nm «Sen onlan has
ret giinii ile korkut. 0 giin i§ bitirilmi§ olur.» :kavli budur. Ki bu olii
hliin bogaJzlandigi zamanq.Ir. Hadisi ibn Ebu Hatim tefsirinde rivayet 
etmi§tir. «Sen, onlan hasret giinii ile korkut.» ayeti hakkmda ibn Ah-' 
bfus'tan riva;yetle Ali ibn Ehu Talha §Oyle diyor : Bu (hastet giinii), kl
yamet giiniiniin isimlerindendir. Allah Teala onu yiiceltmi§ (biiyiit
mii:§) ve kullanm ondan sakmdirmi§tlr. Abdurrahman ilbn Zeyd ibn 
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Eslem de «Sen onlan hasret gtinti ile korkut.» ayeti hakkmda : Bu kt
yamet giintidtir, demi§ ve «Ki.~inin: Allah'a kar§l a'§m gitmemden do
layt vay bana, yaz1klar olsun ... diyecegi giin gelmezden once ... » (Zii
mer, 56) ayetini okumu§tur. 

<<~iiphe yok ki biitiin yeryiiziine ve iizerinde bulunanlara Biz va
ris olacag'lZ. Ve onlar, Bize dondiiriileceklerdir.» ayetinde Allah Teala, 
Zatmm yaratlc1, yegane malik ve mutasarnf oldugunu, biitiin yara, 
t1klarmm helak olunup Zatmm baki kalacagm1, yiice ve mukaddes oL 
dugunu, hi~ kimsenin hiikiimranhk ve tas·arruf iddi·asmda buluna
mayacagmi; aksine biitiin yaratlklarm Zatmm varis olacagm1, onlar
dan sonra baki olacagm1, onlar hakkn1da hiikiim verecegini, .zerre ag1r
hg1 veya sivrisinek kanad1 ag1rhg1 herhangi bir §eyle hie; bir nefse 
zulmedilmeyecegini (hakstzhk yapllmayaca~m) haber vermektedir. 
ibn Ebu Hatim der ki: Hiidbe ibn Halid el-Kaysi'n_in ... Hazm ibn Ebu 
Hazm el-Kudsi'den rivayetle zikrettigine gore; o, · §Oyle dE;IDi§tir : Orner 
ibn Abdiilaziz, Klife hakimi Abdiilhamid ibn Abdurrahman'a §oyle yaz
dl: Besmele ve hamdeleden sonra; §iiphesiz 'Allah Teala yaratlklan 
yarattlg1 zaman onlar i~in oliimii yazd1. Onlarm donii§~nii Zatma kll
dl. ilmi ile korudugu ve yaratmasma meleklerini §ahid tuttugu dos
dogru kitabmdan indirdikleri ic;inde : ~iiphesiz ki 0, yeryiiziine ve 
onun iizerinde bulunanlara varis olacakt1r ve onlar, Zatma donecek
lerdir, haberi vard1r. 

41 - Kitab'da ibrahim'i de an. $iiphesiz o, dosdogru 
bir peygamberdi. 

42 - Hani babas1na demi$ti ki: Babacigim; if1itme
yen, gormeyen ve sana hie; bir faydas1 olmayan $eylere 
nic;in tap1yorsun. 

Tefsir, C, X. F . 3'23 
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43 Babac1grm; dogrusu sana gelmeyen bir ilim ba-
na gelmi~tir. Oyleyse bana uy da, seni dosdogru bir yola 
ileteyim. 

44- Babacigim; ~eytana tapma. Cunku ~eytan, Rah
man' a ba~kaldlrml~tlr. 

45 - Babac1grm; dosdogru sana Rahman'1n katlndan 
bir azab1n gelmesinden korkuyorum. Boylece ~eytan1n 

dostu olarak kahrs1n. 

ibrahim'i Am§ 

Allah Teala, peygamberi Muhammed (s.a.) e hitaben .§oyle buyu
rur: Kitab'da ibrahim'i de an ve §U putlara tapman kavmine onun 
haberini oku. Kendilerinin neslinden geldikleri ve dini iizere oldugu
nu ileri stirdtikleri Rahman'm dostu ibrahim'in haberinden meydana 
gelenleri onlara an. 0, dosdogru bir peygamberdi. Babas1yla beraber
ke.a onu putlara tapmmaktan nas1l men'etrni§ ve: <<Babacigim; i§it
meyen, gormeyen ve sana herhangi bir faydas1 olmayan ve senden hie 
bir zaran ,gideremeyen §eylere nicin tap1yorsun?» demi§ti. 

<<Babac1g1m; dogrusu sana gelmeyen bir ilim bana gelrni§tir .. » aye
tinde Hz. ibrahim §Oyle diyor : Her ne kadar ben, senin sulbunden isem 
ve senin oglun oldugum ic;in beni kendinden kiic;tik ~oruyorsan da, bil 
ki mutlaka ben senin bilmedigin, muttali' olmad1gm ve henuz sana 
gelmemi§ alan Allah katmdan bir ilme muttali' olrnu§um'dur. Oyley
se bana uy da, seni dosdogru bir yola; arzulanana ula:§tmci ve korku
landan kurtancl dosdogru bir yola ileteyim. Ey babacigim, §eytana 
tapma. ~u putlara tapmma konusunda onlara itaat etme. ~iiphesiz 

~eytan buna c;ag1ran, bunc;lan ho§nud oland1r. Nitekim Allah Teala ba§
ka ayetlerde §Oyle buyurmaktadlr: «Ey Ademogullan, Ben size: ~ey
t,ana tapmaym ... diye ahdetmedim mi?» (Yasin, 60), «Onu b1rak1p ta 
yalmz di§i putlara tap1yorlar. Aslmda onlar, inadc;1 §eytandan ba§ka
sma tapm1yorlar.» (Nisa, 1'17). 

Qiinkii §eytan, Rahman'a ba§kaldirmi§, Rabbma itaattan biiyiik
len~rek ytiz c;.evirmi§ ve z1d gitmi§tir. Boylece (bu sebeple) .Allah Te
ala onu kovmu§, uzakla'§tlrrnr§tlr. Ona uytna ki onun ba:§ma gelenler 
senin de ba§ma gelmesin. 

«Babac1g1m; dogrusu sana (emrettiklerime kar§I gelmen ve §irk 
ko§man sebebiyle) Rahman katmdan bir azabm gelmesinden korkuyo
rum. Boylece §eytanm dostu olarak kahrsm.» iblis'ten ba§k·a sana dost, 
bir yard1mc1 ve imdada gelici de olrna'z. Halbuki bunlar (yard1m ve 

e 
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"mdada yeti§me) ne ona ne de ba'§kasma aittir. Onlarm elinde hig bir 
ey yoktur. Aksine ona tabi olman, seni azabm ku§atmasma sebebiy

yet verir. Nitekim ba§ka bir ayette de §6yle buyrulur. «Allah'a andol
sun ki, senden onceki iimmetlere de el~iler -gi:inderdik. §eytan, onlara 
yapt1klanm giizel gi:isterdi. Bugiin de onlarm dostu odur. Ve onlar igin 
elim bir azab vard1r.» (Nahl, 63). 

46 - Babas1· dedi ki : Sen, benim tannlanmdan yiiz 
mu 9eviriyorsun? Ey !brahim; eger bundan vazgeQmez
sen andolsun ki seni t~lanm, uzun bir muddet benden 
aynl, git. 

47 - !brahim dedi ki: Selam olsun sana, senin i9in 
Rabb1mdan magfiret dileyecegim. Zira 0, bana kar~I 90k 
I utufkard1r. 

48 - Sizi ve Allah'tan ba~ka tapbklanruz1 brrak1p 
(ekilirim, Rabb1ma yalvannm. Rabb1ma yalvan~rmdan 
oturu mahnlm kalmayacagimi umanm. 

Hz. ibrahim'in babas1, oglu ibrahim'in davetine cevab olarak §oy
le demi§ti: Sen, benim tannlanmdan yiiz mii geviriyorsun? Ey ibra
him. Sen eger onlara ibadeti istemiyor ve bundan ho§nud olmuyorsan 
bile onlara sovmekten ve onlan ay1plamaktan vazgeg. §ayet sen bun
dan vazgegmeyecek olursan bu yaptlklarma kar§lhk ben de sana sa
ver ve seni ay1planm. Allah Teala'nm: «Andolsun ki seni ta§lanm.» 
kavli budur. Bu a'glklama ibn Abbas, Siiddi, ibn Ciireyc, Dahhak ve 
ba§kalarmmd1r. «Uzun bir miiddet benden aynl git.» ayetinde Miica
hid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, Muhammed ibn ishak ve Hasan el-Bas
ri'ye gore uzun bir miiddet kasdedilmektedir. Siiddi ise, burada ebe
diyYetin kasdedildigini sayler. Ali ibn Ebu Talha ve A vfi'nin ibn Ab
bas' tan rivayetlerinde «Uzun bir miiddet benden aynl, git.» ayeti hak
kmda o, §oyle demi§tir : Ben seni cezaland1rmazdan once saglam ve 
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selamette olarak git. Dahhak, Katade, Atiyye el-Cedeli, Ebu Malik ve 
ba§kalan da bu ac;:1klamada bulunmu§ olup ibn Cerir de bunu tercih 
etmi§tir. i§te o zaman Hz. tbrahim babas1na §6yle demi§ti: <<Selam ol
sun sana.» Nitekim Allah Teala inananlarm nitelikleri hakkmda §6y
le buyurmaktad1r : «BHgisizler kendilerine tak1ldiklan zaman; selam, 
derler.n (Furkan, 63), «Ve bo§ soz i§ittikleri zaman ondan yiiz c;:evirir
lerdi. Bizim i§lediklerimiz bize, sizin i§ledikleriniz sizedir. Selam ol
sun size. Biz cahilleri aramaJiz, derler.>> (Kasas, 55). 

Hz. ' ibrahim'in babasma : «:Selam olsun sana.n sozii; benden sana 
ho§lanmayacagm bir §ey ve eziyet ula§mayacak, anlammdad1r. Bu, 
baballk hiirmeti sebebiyledir. <<Senin ic;:in Rabb1mdan magfiret dileye
cegim.n Fakat Allah Teala'dan seni hidayete eri§tirmesi ve giinahmi 
bagi'§lamasmi dileyecegim. << Zira 0, bana kar§I c;:ok lutufkardiT.>> ibn 
Abbas ve ba§kalan ayetteki ( ~~,.... ) kelimesini : Bana kar§l latiftir, lu
tufkardir, §eklinde ac;:Iklami§lardlr. Yani beni kendisine ibadete ve ih
lasa ula§tlrmasmda :§iiphesiz 0 lutufkardlr, anlammdad1r. Mucahid, 
Katade ve ba§kalan, «Zira 0, bana kar§I c;:ok lutufkardir.n ·ayetini §OY· 
le ac;:Ikhyorlar : Beni, dualanma icabete ah§tlrmi§tlr. Siiddi, ayetteki 
( JJ..i ) kelimesini : I§ine ihtimam .gi:isteren, §eklinde ac;:Iklar. Hz. 
ibrahim, uzun bir sure babas1 ic;:in magfiret dilemi§tir. ~am diyarma 
hicret edip Mescid-i Haram'1 bina ettikten ve ogullan ismail ile is
hak (a.s.) dogduktan sonra da: ccRabbimiz hesabm gi:irUldiigii giinde 
beni, anam1, babam1 ve mii'minleri bagi§la.» (Ibrahim, 41) ayetinde 
belirtildigi iizere babas1 ic;:in magfiret dilemi§tir. islam'm ba§langlCm
da, miisliimanlar da mii§riklerden olan aile ve yakmlan igin magfiret 
dilemi§lerdir. Bu hususta onlar, «Ibrahim'de ve onun beraberinde olan
larda sizin ic;:in gerc;:ekten giizel bir ornek vard1. Hani onlar kavimle
rine demi§lerdi ki : Biz, sizden ve Allah'I b1rak1p ta tapt1gm1z §eyler
den uza~z. Sizi inkar ediyoruz. Yalmz Allah'a inamncaya kadar bi
zimle sizin aramzda ebedi dii§manllk ve 'Ofke ba§gi:istermi§tir. Yalmz 
ibrahim'in babasma : Andolsun ki senin ic;:in magfiret dileyecegim.n 
(Miimtahine, 4) ayeti nazil oluncaya kadar ibtahim Halil'e uymu§lar-

. d1r. Sonra Allah TeaJa Hz. ibrahim'in bundan siynlmi§, d6nmii§ ol
dugunu beyan buyurmu§tur. Allah Teala §Oyle buyurmu'§tur : ccCehen
nem ashab1 olduklan muhakkak meydana g1kt1ktan sonra, akraba bi
le olsalar, mii'§rikler igin magfiret dilemek peygambere ve mii'minle
re yara§maz. ibrahim'in babas1 igin magfiret dilemesi; sadece ana ver
'digi bir vaadden dolaJI idi. Ama onun Allah'm dii§mam oldugu ken
disine belli olunca; ondan uzakla§tl. Muhakkak ki ibrahim, 90k i\!li 
ve halim idi. >> (Tevbe, 113-114) . 
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<<Sizi ve Allah'tan ba§ka tapt1klanmz1 b1rak1p c;ekilirim.>> Sizden 
ve tapmagelmekte oldugunuz tannlanmzdan uzakl~1r, aynhr, sakl
mrrm. «Rabb1ma yalvannm.n Tek ve ortag1 olmayan Rabb1ma ibadet 
ederim. «Rabb1ma yalvan§Imdan otiirii mahrum kalmayacagimi uma
nm.» ayetin «Mahrfun kalmayacagiml umanm.n kism1run ba§mda bu
lunan edat onun kesinlikle mahrum kalmad1gma i§Arettir. Zira Hz. 
Ibrahim (a.s.), Muhammed (s.a.) den sonra peygamberlerin efendi
<>idir. 

49 - Onlan ve Allah'tan ba~ka taptiklarm1 b1rak1p 
<;ekilince; ona ishak'1 ve Ya'kub'u bah~ettik. Ve her 'biri
ni peygamber yaptik. 

50 - Bunlara rahmetimizden lutfettik. Onlar i<;in 
yuce bir dogruluk dili verdik. 

Hz. Ibrahim Halil, Allah yolunda babasmdan ve kavminden aynl
digmda, Allah Teala onlann yerine kendisine onlardan daha hayirllSl
m bah§edip ona oglu ishak'1 ve ishak'm oglu Ya'kub'u vermi§tir. Ni
tekim ba..§ka ayetlerde '§oyle buyrulur : «Ustelik bir de Ya'kub'u ver
dik.» (Enbiya, 72), «Ishak'm ardmdan Ya'kub'u miijdeledik.» (Hud, 
71). 

Hz. ishak'm, Ya'kub'un babas1 oldugunda herhangi bir ihtilaf yok
tur. Bakara suresindeki «Yoksa Ya'kub'a oliim geldiginde siz orada 
miydiruz? Hani o, ogullarma : Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? 
demi§ti. Onlar da : 'Senin ilahma ve atalann ibrahim'in, ismail'in ve 
:i:shak'm tek ilah1 olan Allah'a ibadet edecegiz ... demi§lerdi.» (Baka
ra, 133) ayetindeki Kur'an'm naSSl bunu ac;Ikc;a belirtmektedir. Bunun 
ic;indir ki burada sadece Ishak ve Ya'k~b zikredilmi~tir. Yani :Biz 
onun ic;in, peygamberler clan bir nesil k1ld1k, buyrulmu§tur. Allah Te
ala onun gozlerini hayatmda iken onlarla aydm etmi§tir. Bu sebeple: 
<<Her birini peyigamber yapt1k.» buyurulmu§tur. ~ayet Hz. Ya'kub'a 
Hz. Ibrahim hayatta iken peygamberlik verilmi§ olmasayd1, sadece 
onun zikriyle yetinilmez ve Allah Teala, oglu Yusuf'u da zikrederdi. Zi
ra o da bir peygamberdir. Nitekim Slhhatmda ittifak olunan bir ha-
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diste oelirtildigine gore Allah Rasulii (s.a.) ne insanlarm en hay1rhs1 
sorulmu~tu da ~oyle buyurdu : Allah'm dostu, ibr'ahim'in oglu Allah'm 
peygamberi i'Shak'm oglu, Allah'm peygamberi Ya'kub'un oglu Al
lah'm peygamberi Yftsuf'tur. Hadisin ba§ka bir rivayetinin lafz1 ~oy

ledir: ~iiphesiz kerim oglu kerim oglu kerim oglu kerim; ibrahim'in 
oglu ishak'm oglu Ya'kub'un oglu Yusuf'tur. 

«Bunlara raihmetimizdeo. lutfettik. Onlara yiice bir dogruluk dili 
verdik.» Ali ibn Ebu Talha'nm ibn Abbas'tan rivayetine gore burada, 
giizel ovgii kasdedilmektedir. Yani onlar her dilde oviilmii§lerdir. Siid
di ve Malik ibn Enes de b'i:iyle soylemi§lerdir. ibn Cerir der ki : Allah 
Teala : ccOnlar i~in yiice bir dogruluk dili verdik.» buyurmaktad1r. 'Zi
ra biitiin dinler(e mensub olanlar) onlara sena etmekte ve onlan ov
mektedirler. Allah'm salat1 ve selam1 hepsinin iizerine olsun. 

51 Kitab'da Musa'y1 da an. 0, ihlasa erdirilmi~ ve 
gonderilmi~ bir peygamberdi. 

52 - Ona Tur'un sag yan1ndan seslendik. Ve onu 
gizlice soyle~mek i<;in yakla~tlrdlk 

_ 53 - Ve rahmetimizden oturu ona, karde~i Harun'u 
cfa bir peygamber olarak bag-J.~ladlk. 

Musa'y• Am~ 

Allah Teala Ibrahim Halil'i amp ona senacta bulunduktan sonra 
pe§inden kelim (Hz. Musa) i zikreder ve §Oyle buyurur : ccKitab'da 
Musa'y1 da an. 0, ihlasa erdirilmi§ bir insandu Baz1lan; ccibadet'te ih
las sahibi olmak» anlammda olmak uzere -{ l..a.1;... ) kelimesini lam 
harfinin kesresi ile okumu~lard1r. Sevri'nin Abdiilaziz ibn Rufey'den, 
onun da Ebu Liibabe'den rivayetine gore §6yle demi§tir: Havariler 
(Hz. isa'ya) : Ey Allah'm rUhu, bize Allah i~in ihlas sahibi plam ha
ber ver, demi§lerdi. ~oyle cevablad1 : Allah i~in amel eden, :ihsanlarm 
kendisini ovmesinden ho~!anmayan, bunu sevmeyendir. Diger baZilan 
da c<se~ilmi§» anlammda olmak iizere bu kelimeyi lam harfinin fet
hasi ile okumu§lardlr. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle bu-
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yurur: «Ey Musa; seni insanlar arasmdan set;tim.>> (A'raf, 144) 
«0, gonderilmi§ bir peygamberdi.>> BOylece onun it;in iki s1fat bir 

araya gelmi§ oluyor. ~iiphesiz o, Ulii'l-Azm be§ biiyiik peygamberden 
birisidir. Bunla.r Hz. Nuh, Hz. ibrahim, Hz. Musa, Hz. isa ve Hz. Mu
hammed'dir. Allah'm salat1 ve selam1, onlarm ve Allah'm diger biitiin 
peygamberlerinin iizerine olsun. 

«Ona Tur'un sag yamndan seslendik.>> Hz. MU.Sa parlar olarak gor
diigii ate§ten bir kor alma istegi ile ona yoneldiginde, Tur dagmm sag 
yanmda vadinin kenarmda onu bulmu§tu. i§te orada Allah Tea.Ia 
onunla lromt~mu§, gizlice konu§mak it;in onu kendisine yakla§tlrml§-
tl. ibn Cerir der ki : Bize ibn Be§§ar'm_.. ibn Abbas'tan rivayetine go-
re; o, <<Ve onu ogizlice soyle§mek i~in yakla§tlrdlk.>> ayeti hakkmda §Oy-
Le diyor: 0 kadar yakla'§tl ki kalemin cizlrtlSlm i§itti. Miicahid, Ebu 
Aliye ve ba§kalan da bOyle sbylemi§ olup, bununla Tevrat'1 yazmak
taki kalemin cizirtilanm kasdetmi§lerdir. Siiddi, «Ve onu gizlice soy
le§mek i~in yakla§tiTdlk.>> ayeti hakkmda §Oyle diyor : Goge girdirildi 
de Allah Teala (onunla) konu§tu. Bu go~iin bir benzeri Miicahid'
den de rivayet edilmi§tir. Abdiirrezzak'm Ma'mer'den, onun da Kata
de'den rivayetinde o, «Ve onu gizlice soyle§mek i~in yakla§tird1k.» aye-_ 
ti hakkmda: 0, dogrulugu ile kurtulmu§tur, demi§tir. ibn Ebu Ha
tim'in Abdiilcebbar ibn As1m kanal1yla ... Amr ibn Ma'di-Kerlb'den ri
vayetine gare o, §Oyle demi'§tir: <rHususi bir konu§mada bulunmak i.ize-
re Allah Teala Hz. MU.Sa.'yt TU.r-1 Sina'da yakla§tlrd1gmda §oyle bu
yurmu§ : ·Ey MU.Sa, senin i~in §iikreden bir kalb, zikreden bir dil, ha- • 
ytrda yardrm eden bir e§ yara tnu§Sam senin i~in haytrdan hi~ bir §e-
yi gizlememi§imdir. Kimden de bunlan gizlemi§sem, onun i~in hi~ bir 
hayn a~manu'§1md1T. 

«Ve rahmetimizden otiiri.i ona, karde§i Harun'u da bir peygamber 
olarak bag1'§lad1k.>> Onun istegine icabet ettik, karde§i hakkmdaki §e
M.atlm kabul ettik ve ona bir peygamber k1ld1k. Allah Teahl ba§ka 
ayet-i kerlme'lerde §Oyle buyurmaktadlr: «Karde§im Harun'un dili be
nimkinden daha diizgiindiir. Onu benimle beraber yard1mc1 olarak 
gonder ki beni tasdik etsin. Qiinkii ben, tekzib etmelerinden endi§e 
ediyorum.>> (Kasas, 34), «Ey Musa, istedigin sana verilmi§tir.>> (Taha, 
36), «Harun'a da el~ilik ver. Hem onlarm bana isnad ettikleri bir su~ 
var Korkanm ki beni oldiiriirler.>> (~uara, 13-14). Bunun i~in selef
ten-birisi §Oyle diyor: Hz. Musa'nm kard~i Harlin hakkmda onun pey
gamber olmasma dair §etaatmdan daha biiyiik olarak diinyada kim
se hakkmda bir §efaatta bulunulmaml§tlr. Allah Tealamn: «Ve rahmeti
mizden otiirii ona, karde§i Harun'u da bir peygamber olarak 'ba~§la
dlk.>> ayeti 'pakkmda ibn Abbas'tan rivayetine gore o, §oyle demi§tir: 



5152 iBN KESIR (Ciiz : 16; Sure: 19 

Harlin, Hz. Musadan biiyiiktU fakat 0 (Allah TeaJa) 'boyle murnd bu
yurmu~ ve ona (Hz. Mlisaya) peygamberligini bah~etmi§tir. Bu habe
ri ibn Ebu Hatim de Ya'kub ibn ibrahim'den muallak olarak zikret
mi§'tir. 

54 - Kitab'da ismail'i de an. 0, va wne sad1k idi ve 
kat1m1zdan g6nderilmi~ bir peygamberdi. · 

55 - Kavmine namaz kilmalann1, zekat vermelerini 
emrederdi. Rabb1nm katlnda ho~mudluga ermi~ti. 

ismail'i Am~ 

Bu, Allah Teala'nm Ibrahim Halil'in oglu Hz. ismail (a.s.) i ov
mesinden ibarettir. 0, biitU.n Hicaz araplarmm babas1 olup ccS6ziinde 
sad1k idi.» ibn Ciireyc der ki : Rabbma verdigi her s6zii, va'di yerine 
getirmi§tir. Yani adakla hangi ibaldeti iistlenmi§se onu yerine getir
mi~ ve hakkm1 tam olarak vermi§tir. ibn Cerir der ki : Bana Yunus'
un... Sehl ibn Ukayl'dan rivayetine g6re o, §oyle haber vermi§ : Pey
gamber Hz. Ismail (a.s.) bir adama, bir yere gelecegi ·va'dinde bulun
mu~. 0 gelmi'§ fakat adam unutmu§. Hz. ismail orada beklemi'§ ve ge
celemi§. Nihayet adam ertesi giinii gelmi§ ve : Buradan hig aynlma
dm m1? demi·~ Hz. ismail; hay1r, diye cevab vermi§. Adam: ~iiphes!z 
ben unuttum, demi§. Hz. Ismail de: Sen bana gelinceye kadar elbet
te burflJdan aynlacak degildim, demi§. i§te Allah Teala bu sebepledir 
ki ((0, vadine sl\d1k idi.» buyurmU§'tUr. Siifyan es-Sevri §oyle 'diyor : 
Bana ula§tlgma gore; Hz. ismail o yerde bekleyerek tam bir sene kal
ml§ ve nihayet o adam kendisine gelm!§. ibn ~evzeb de der ki: Bana 
ula§tlgma gore; Hz. ismail o yeri kendisine ev (mesken) edinmi§. Ebu 
Davud'un Siinen'inde ve Ebu Bekr Muhammed ibn Ca'fer el-Haraiti
nin ((Mekarim'iil-Ahlak» adh kitabmda Ibrahim ibn Tahman kanahy
la .. . Abdullah ibn Ebu Hamza'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlatml§ : 
Allah Rasulii (s.a.) peygamber olarak gonderilmezden once onunla all'§
veri~ yapt1m. Onun bende bir miktar alacag1 kald1. Bu kalam kendisine o 
yerde (bulundugu yerde) getirecegimi va'dettim. Getirecegim giinti ve 
ertesi ·giiniinii unuttum da iigiincii giin ona gittim. 0, yerindeydi. Ba-
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na: Ey gene;, dogrusu beni zor bir durumda b1raktm. Ben burada tic; 
giindenberi seni bekliyorum, dedi. Haraiti'nin rivayetinin la.fz1 budur. 
Bu konuda diger guzel haberler de rivayet etmi§tir. Bu haberi ibn 
Mende Ebu Abdullah da Ma'rifet'us-Sahabe adh kitabmda kendi is
nadi ile ibrahim ibn Tahman'dan, o BU.deyl ibn Meysere'den, o da 
AbdUlkcrim'den rivayet etmi§tir. Baz1lan §ayle diyor : Ona «0, va'dme 
sadlk idi.» denilmesinin sebebi, ancak onun babasma: «in§aallah be
ni sabredenlerden bulursun.» (Saflfat, 102) demesindendir ki bu va'
dinde sad1k olmu§tur. Va'dine sad1k kalma nas1l guzel huylardan (Sl
fatlardan) ise aym §ekilde va'dinden danme de yerilmi§ niteliklerdendir. 
Allah Teala bir ayet-i kerime'de: «Ey iman edenler, yapmayacagm1z 
§eyleri nic;in saylersiniz? Yapmayacagm1z1 saylemeniz, Allah katmda 
buyUk bir gazaba sebep olur.» (Saff, 2-3) buyururken; Allah Rasulu 
(s.a.) de: MU.naflgm alameti m;tur: Konu§tugu zaman yalan sayler, 
bir §ey va'dettiginde sazunden doner, kendisine bir ~ey emanet olun
dugunda ihanet eder, buyurmu§tur. Madem ki bu s1fatlar muna!Ikla
rm s1fatland1r o halde bunlann z1dd1 olan U.zerinde ta§Imak da ina
nanlann s1fatlarmdand1r. Bu sebepledir ki Allah Teala, kulu ve elc;isi 
ismail'e va'dinde sad1k oldugundan dolay1 senada bulunmu§tur. Allah 
Rasulu (s.a.) de aym §ekilde va'dinde sad1k idi. Herhangi bir kimseye 
bir '§ey va'detmi§se mutlaka bu va'dini yerine getirmi§tir. Allah Ra
sulU (s.a.) klZl Zeyneb'in e§i alan Ebu'l-As ibn Rebi'ye senada bulu 
nup: Benimle konu§tugu zaman bana dogruyu sayler, bana bir §ey 
va'dettigi zaman bu va'dini yerine -getirir, buyurmu§tur. Allah Rasu
lu (s.a.) vefat ettigi zaman halife Ebubekir es-S1ddik : Kimin Al
lah Rasillu (s.a.) nde bir va'di veya bir alacag1 varsa bana gelsin ye
rine getireyim, demi§ti. Cabir ibn Abdullah kendisine gelip : ~uphesiz 
Allah Rasillu (s.a.) : ~ayet Bahreyn mah (zekatl) gelirse, sana §6yle 
ve §O'yle ve §Oyle verecegim - bununla avuc; dolusunu kasdediyor- de
mi§ti, dedi. Bahreyn mall geldigi zaman S1ddik Cabir'e emretti de iki 
eliyle maldan avuc;lad1. Sonra Hz. Ebubekir, ald1gmm say1lmasm1 em
retti. Bir de gardUler ki be§ yuz dirhemdir. Hz. S1ddik ona, ald1~yla 
beraber iki mislini de verdi. 

Allah Teala : «Ve kat1m1zdan ganderilmi§ bir peygamberdi. >> bu
yurmaktadir ki ; bunda ismail'in, karde§i ishak'tan listlin ve §erefli ol
duguna de1alet vard1r. Zira Allah Teala, Hz. ishak'1 sadece peygam
berlikle nitelemi§tir. Hz. ismail ise hem peygamberlikle ve hem de ri
saletle nitelenmi·§tir. MU.slim'in Sahih'inde bulunan bir hadiste Allah 
Rasulli (s.a .) §ayle buyurmu§tur : ~tiphesiz Allah Teala, ibrahim evla
dmdan ismail'i segmi§tir ... Ve ravi hadisin devamm1 da zikretmi§tir. 
Bu hadis de· bizim soyledigimizin dogruluguna (slhhatma) delale't et
mektedir. 
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«Kavmine namaz k1lmalanm, zekat vermelerini emrederdi. Rab
bmm katmda hO§nU.dluga ermi§ti.» ayeti de aym §ekilde 1giizel bir ov
gu ve ovtilmu§ bir s1fatt1r. Onu dosdogru huylarla ovmedir. ·Zim o, 
Rabbma itaatta devamh oldugu ,gibi ailesine de Allah'a itaatta devam
h olmalanm emrederdi. Nitekim Allah Teala Rasulune §tiyle buyur
maktadir : crEhline namaz k1Imalanm emret. Kendin de onda devamli 
Ql. Biz senden nz1k istemiyoruz. Sana Biz nZik veriri:z, ak1bet takvaya 
erenlerindir.» (Taha, 132). Ba§ka bir ayet-i kerime'de ise §(lyle buyru
lur: ccEy iman edenler; kendinizi ve 9oluk 9ocugunuzu, yak1tl insan
lar ve ta§lar olan ate§ten koruyun, onun uzerinde iri govdeli, ha§in 
tabiath melekler vard1r.)) (Tahrim, 6). Yani onlara iyiligi emre'dip on
Ian kottilukten men'edin. Onlan b~1 bo§ b1rakmaym ki k1yamet gu
nu onlan ate'§ yemesin. Ebu Hureyre'den rivayetle gelen bir hadiste 
Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurur: Allah bir kimseye rahmet eylesin 
ki, geceleyin kalkar ve namaz k1lar, e§ini de uyandmr. Eger o kalk
mak istemezse e§inin yuztine su serper. Allah bir kadma da rahmet 
eylesin ki geceleyin kalk1p namaz k1lar ve e§ini de uyandmr. E§i kalk
mak istemezse onun ytizune su serper. Hadisi Ebu Davud ve ibn Mace 
tahric etmi§lerdir. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre (r.a.) den, onla
nn da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetlerine gtire §Oyle buyurmu§: 
Ki§i geceleyin uyamr, e§ini de uyandmr ve birlikte iki rek'at namaz 
k1Iarlarsa, Allah'! ~ok9a zikreden erkekler ve Allah'! 9ok<;a zikreden 
kadmlardan yaz1hrlar. Hadisi Ebu Davud, Nesei ve ibn Mace rivayet et
mi§ olup hadisin lafz1 ibn Mace'nindir. 

56 - Kitab'da idris'i de an. 0, dosdogru bir peygam
berdi. 

57 - Onu yiice bir yere yukselttik. 

idris'i Ani§ 

Bu, Hz. idris (a.s.) i ovguyle anmad1r. Zira, o dosdogru bir pey
gamberdi ve Allah Teala onu ytice bir yere ytikseltmi§ti. Daha once 
ge9en sahih bir hadiste belirtildigine g-Ore Allah Ras'O.Iu (s.a.), Hz. id
ris dorduncii kat 'gokte iken isra gecesi ona ugramr§ti. ibn Cerir bu
rada tger9ekten :garib bir eser (haber) ri:vayet eder ve der ki: Bana 
Yunus tbn Abd'UI-A'la'fim ... Hila! ibn Yesat'tan rivayetinde o, §'Oyle 
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anlatmi§: ibn Abbas, ben yamnda iken Ka'b'a sorup: Allah Teala'mn 
idris hakkmda «Onu yiice bir yere yiikselttik.» kavli nedir? diye sor
mu§tu. Ka'b §Oyle cevablad1: Allah Teala idris'e: Senin dereceni her 
o-iin biitiin Ademogullarmm ol<~iisiince yiikseltecegim, diye vahyetmi§
ti. Hz. Idris amelinin daha <;ok olmas1m istedi. Onun meleklerden bir 
dostu vard1. Kendisine geldi de Hz. idris : Allah Teala bana '§Oyle §Oy
le vahyetti. Benim i<;in oliim melegi ile konu§ da benim oliimiimii ge
ciktirsin. Ta ki amelim artsm, dedi. Dostu olan melek, onu kanatlan
nm iistiine bindirdi ve g;Oge yiikseltti. Dordiincii kat gokte iken inmek
te olan oliim melegi ile kar§Ila§tllar. Dostu olan melek, idris'in hak-
kmda konU§tugu meseleyi Oliim melegi ile konu§tu. Oliim melegi : id-
ris nerede? diye sotdu da o melek : i§te §U sirtlmdadir, diye cevablad1. 
Oliim melegi §Oyle dedi : Garip; ben gtinderildim ve bana: idris'in ru
hunu dordiincii kat gokte al, denildi. Ben kendi kendime : 0 yeryii
ziinde iken ben onun ruhunu dordiincii kat gokte nas1l almm? diye ko
nu§maya ba§lad1m. Ve oliim melegi idris'in ruhunu orada kabzetti. 1§-
te Allah Teala'mn : «Onu yiice bir yere yiikselttik.» kavli budur. Bu, 
Ka'b el-Ahbar'm israiliyyattan olan haberlerindendir. Bir k1smmda 
miinkerlik de vard1r. En dogrusunu Allah bilir. Hadisi ibn Ebu Hatim 
de ba§ka bir kanaldan olmak iizere ibn Abbas'tan rivayet eder ki; o 
Ka'b'a sormu'§ ... Ve ibn Ebu Hatim yukardakine benzer §ekilde habe-

.. 

ri zikreder. ~u kadar var ki Hz. idris, dostu olan o melege: Benim i<;in 
ona -Ql'iim melegini kasdediyor- ecelimden ne kadar kald1gm1 sorar 
m1sm? Boylece amelimi arttmnm, diye sormu'§. Ve ravi hadisin kalan 
k1smm1 da zikretmi§tir. Onda §U k1s1m da vard1r : 0 melek, olfun me
legine onun ecelinden kalam sordugu zaman oliim melegi: Bakmca
ya kadar bilmiyorum, demi§, sonra bak1p : Sen bana oyle bir adam1 
sordun ki omriinden sadece goz a\!IP kapayacak kadan kalmi§, demi§. 
Hz. idris'in dostu alan melek kanadmm altmdan idris'e bakml§ ki ken
disi hissetmeksizin onun ruhu kabzolunmu§. Yine ibn Ebu Hatim'in 
b~ka bir kanaldan olmak iizere ibn Abbas'tan riv·ayetine g·ore Hz, id
ris terzi imi§. Her igne sa:playi§mda «Siibhanallah» dermi'§. Ak§amla- ' 
d1g1 zaman yeryiiziinde ameli ondan daha iistiin hi<; kimse olmazmi§. 
Ve ibn Mace hadisin kalamm yukardaki gibi veya onun bir benzeri 
§ekilde rivayetle zikretmi§tir. 

ibn Ebu Necih, «Onu yiice bir yere yiikselttik.» ayeti hakkmda 
Miicahid'den rivayet eder ki o, §Oyle demi•§ :Hz. idris, Hz. isa'nm yii
celtildigi gibi olmeksizin (goge) yiikseltilmi§tir. Siifyan'm Mansur'
dan, onun da Miicahid'den rivayetinde «dordiincii kat gok» a<;lklama
si vard1r. Avfi'nin ibn Abbas'tan rivayetinde o, «Onu yiice -bir yere 
yiikselttik.» ayeti hakkmda §Oyle demi§ : Altmc1 kat gage yiikseltildi 
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de orada oldu. Dahhak ibn Muzahim de boyle soylemi§tir. Hasan ve 
ba§kalan ise ccOnu yuce bir yere yukselttik.» ayetinde cennetin kasde
dildigini soylerler . 

........ 'II / , D / j ) / ("~--:; 0 /' ;" /_,' / ,. 0 / / / 0 /_..) ~ ,.....o " ...... / ;" ~ J 
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® ~.;~~i-;j) s ~t:• ~F()~G;{:;~~4;;~~\J 
58 - i~te bunlar; Allah'1n kendilerine nimetler ver

digi peygamberlerden, Adem'in soyundan, NUh ile bera
ber ta1]1drklanm1zdan ve ibn1him ile isnUl'in neslinden, 
hidayete erdirdigimiz ve se9tigimiz kimselerdendir. Rah
man'In ayetleri onlara okundugu zaman aglayarak sec
deye kapan1rlard1. 

Allah Teala buyuruyor ki : I§te bu peygamberler- kasdedilenler sa
dece bu sfuede zikredilenler olmay1p aksine peygamberler cinsidir. Bazl
larmm §ah1s olarak zikredilmesiyle cinsi kasdedilmi§tir - ccki bunlar Al
lah'm kendilerine nimetler verdigi peygamberlerden Actem'in soyun
dan ... » kimselerdendir. Suddi ve ibn Cerir -Allah onlara rahmet eylesin
§Oyle diyorlar : Adem'in ziirriyetinden kasdedilen idris'dir. Hz. Nuh ile 
beraber gemide ta§manlann ztirriyeti ile kasdedilen :ibnlhim'dir. Hz. 
:ibrahim'in zurriyyetinden kasdedilen Ishak, Ya'kub ve ismail'dir. is
.rail ztirriyyetinden kasdedilenler ise Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Zek~ 
riyya, Hz. Yahya, ve Hz. Meryem Oglu Hz. isa'd1r. ibn Cerir der ki: 
wHer ne kadar onlarm tamamm1 Adem toplamakta ise de bu sebeple 
onlann neseblerini ay1rm1§tlr. Zira onlarm ic;:inde Hz. Nuh ile birlikte 
gemide ta§manlarm evladmdan olmayanlar vard1r ki, bu da idris'dir. 
Zira o, Nuh'un dedesidir. Ben de derim ki: idris'in Hz. Nuh (a.s.) un 
nesebinin ba§mda olmas1 kuvvetli olan gorti§ttir. isra hadisinden all
narak onun, :israilogullan peygamberlerinden oldugu da soylenmi§tir. 
Zira isra gecesinde Hz. Peygamber (s.a.) e selammda: Merhaba salih 
peygamber, saJih karde§, demi§; Hz. Adem, ve Hz. ibrahim'in soyledik
leri gibi ccsalih evlad» dememi§tir. ibn Ebu Hatim'in Yunus kanahy
la ... Abdullah ibn Muhammed'den rivayetine gore Hz. idris, Hz. Nuh'
dan oncedir. Allah Teala onu kavmine gondermi§, onlara ccAllah'tan 
ba§ka ilah yoktur.» demelerini, dilediklerini yapmalanm, emretmi'§; 
onlar bundan yuz c;:evirmi'§ler de Allah Teala onlan helak buyurmu§. 
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Bu ayette peygamberlerin cinsinin kasdedildigini giic;lendiren deliller
den birisi de bunun En'am suresindeki §U ayet gibi olU§Udur : <<i§te bu, 
bizim huccetimizdir. Onu kavmine kaq1 ibrahim'e verdik. Diledigi
mizi derecelerle yiikseltiriz. Ve muhakkak ki Rabbm, Hakim, Alim'dir. 
Ve Biz, ona ishak'1 ve Ya'kub'u ihsan ettik. Daha once de Nuh'u ve 
onun soyundan Davud'u, Siileyman'1, Eyyub'u, Yusuf'u, Mllsa'y1 ve Ha-
~n·u hidayete erdirdik. i§te boyle miikatatlandmnz ihsan edenleri. 

Zekeriyya'y1, Yahya'y1, isa'y1 ve ilyas'I da. Hepsi salihlerdendi. isma
.''i el-Yesa'1, Yunus'u, Lut'u da. Her birini alemlerden iistiin kild1k. 
Onlann babalarmdan, ziirriyyetlerinden, karde§lerinden kimini de. On~ 
Ian sec;tik ve onlan dosdogru bir yola ilettik .. . i§te bunlar; Allah'm hi
dayet ettikleridir. Oyleyse sen de onlarm hidayetine uy. De ki : Ben 
buna kar§I sizden hie; bir iicret istemem. Bu, ancak alemler ic;in bir 
ogiittiir.» (En'am, 83- 87, 90). Allah Teala b~§ka bir ayet-i kerime'de 
ise : «Onlarm kimini sana anlattlk,. kimini anlatmad1k.» (Gafir, 78) 
buyurmaktad1r. Buhari'nin Sahih'inde Miicahid'den rivayet edildigi
ne g()re o ibn Abbas'a: Sad suresinde secde var m1? diye sormu§, ibn 
Abbas evet deyip : «i§te bunlar; Allah'm hidayet ettikleridir. Oyleyse 
sen de onlarm hidayetine uy.n (En'am, 90) ayetini okumu§ ve sizin 
peygamberiniz de kendilerine uyulmakla emrolunanlardandir, demi§. 
Ve ibn Abbas Davud'u kasdederek : 0 da onlardandir, demi§tir. Allah 
Teala bu ayet-i kerime'de '§Oyle buyurur : ((Rahman'm ayetleri onlara 
okundugu zaman secdeye kapamrlardu1 Allah'm huccetlerini, delille
rini ve biirhanlanm ic;erer. kelammi i§ittikleri zaman Rablan ic;in bo
yun egerek, ic;inde bulunduklan biiyiik nimetlere §iikiir ve hamdede
t ek secdeye kapamrlardL Ayet-i kerime'deki ( ..HI ) kelimesi, ag
layan anlammdaki ( - !.\4 ) kelimesinin c;oguludur. Bunun ic;in alim
ler, onlara ve onlann durumlanna, derecelerine ittibaen bu ayette ti
lavet secdesinin me§rll' olctugunda icma' etmi§lerdir. Siifyan es-Sevri'
nin A'me§'den onun ibrahim'den, onun da Ebu Ma'mer'den rivayetin
de o, §Oyle demi§tir : Orner ibn Hattab (r.a.) Meryem suresini okudu, 
secde etti ve : Bu; secdedir, aglama nerede? dedi. Bu haberi ibn Ebu 
Hatim ve ibn Cerir de rivayet etmi§lerse de ibn Cerir'in isnad zinci
rinden gordiigiim kadanyla Ebu Ma'mer dii§mii§diir. En dogrusunu 
Allah bilir. 
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59 Ama onlarm ard1ndan namaz1 b1rakan, ~?ehvet-
ler:_ine uyan bir nesil geldi. Onlar bu azg1nhklarm1n kar-
~?Ihgmi goreceklerdir. . 

60 - Ancak tevbe edip iman ederek salih amel i~?le
yenler miistesnadlr. Onlar, hi9 bir naks1zhga ugratllma
dan cennete girerler. 

Sonradan Gelen Nesiller 

Allah Teala once mes'ud kimseleri zikreder. Bunlar peygamber
ler ile onlara tabi olan, Allah'm hadlerini ve emirlerini yerine ge'tiren, 
Allah'm farzlanm eda eden ve Allah'm yasaklad1klanm terk eden kim
selerdir. i§te Allah Teala bunlardan sonra onlarm ardmdan namaz1 
b1rakan bir nesil geldigini zikreder. Onlar namaz1 terkettiklerine gore, 
onun dl§Indaki vacibleri elbette daha ~ok zayi' edip terkedeceklerdir. 
Zim namaz dinin diregi, kullarm amellerinin en hayirllsidlr. Bu du
rumda onlar; diinya §ehvetlerine ve lezzetlerine y6nelecekler, diinya 
hayatmdan ho§nud olup onunla mutmain olacaklardir. i§te bunlar, 
bu azgmhklarmm cezasm1 k1yamet giiniinde ·goreceklerdir. Burada na
maZl zayi' etmekten maksac;hn ne oldugunda ihtilaf edilmi§tir. Baz1lan 
namazm zayi' edilmesinden onun biitiiniiyle terkedilmesinin kasdedil
digini ·soylemi§lerdir. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, ibn Zeyd ibn Es
lem ve Siiddi boyle soylemi§ olup, ibn Cerir bu gorii§ii tercih eder. Bu 
sebeple selef ve halef alimleriyle imamlardan -ki imam Ahmedden 
rivayet edilen me§hur gorii§ ile ~afii'den rivayet edilen bir kavil bun
lardandir- baz1lan namaz1 terk edenin tekfir edilecegine ·zahib olmu§
lardir. Bunda delilleri : Kul ile §irk arasmda namaz1 terk etme var
dir, hadisidir. Bu gorii§te olanlarm diger bir delilleri ise : Bizimle on
lann arasmdaki ahid namazd1r. Kim onu (inkarla) terk ederse kiifre 
dii§mii§ olur, hadisidir. Elbette buras1 bu meselenin geni§~e anlatlla
cagi bir yer degildir. Evzai'nin Musa ibn Siileyman'dan, onun da Ka
sim ibn Muhaymira'dan «Ama onlarm ardmdan namaz1 b1rakan bir 
nesil geldi.» ayeti hakkmda rivayetine gore o, §Oyle demi§ : Onlar sa-
9ece namazm vakitlerini b1rakm1§lard1r (namaz vakitlerine riayet et
memi§lerdir.) §ayet namaz1 terk olsayd1, bu kiifiir olurdu. Veki'nin 
Mes'udi kanallyla ... ibn Mes'ud'dan ri-vayetine gore ona: ~iiphesiz Al
lah Teala Kur'an'da namaz1 ~ok zikrediyor. 0: <cKi onlar klld1klan na
ma:zdan ·gafildirler.» (Maun, 5), «Onlar ki namazlarmda daimdirler.)), 
«Ve onlar ki, namazlanm muhafaza ederler.» (Mearic, 23, 34) buyur
m?ktaihr, denilmi§ti. ibn Mes'ud: Burada kasdedilen; namazlan va-
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kitlerinde eda etmek, vakitlerine riayet etmektir, dedi. Biz bunun na
mazi t erk etmekle ilgili oldugunu samyorduk, dediler de; bu kufiirdur, 
dedi. Mesrllk der ki : Be§ ·vakit namaz1 kim muhafaza etmez ( devamh 
kllmaz) ise gatillerden yaz1hr. Onlarda ifrata gitmede ise helak olma 
vardu. Onlardaki ifrat; onlan vakitlerinde eda etmemek, b1rakmaktlr. 

rzai'nin ibrahim ibn Yezid'den rivayetine gore Orner ibn Abdillaziz 
Ama onlarm ardmdan namaz1 b1rakan, §ehvetlerine uyan bir nesil 

:.eldi. Onlar bu azgmllklarmm kar§1llgm1 gareceklerdir.>> ·ayetini oku
:.-up sonra §Oyle dedi: Onlarm namaz1 birakmalan namaz1 terk etme 
egildir. Fakat onlar, vakitlere riayet etmemi§lerdir. ibn Ebu Necih'in 

• ticahid'den rivayetine gore o, ccAma onlarm ardmdan namaz1 bira
Kan, §ehvetlerine uyan bir nesil geldi. Onlar bu azgmhklarmm ka~I
Llgrm goreceklerdir.>> ayetini okuyup sonra §Oyle dedi: Onlarm nama-
Zl b1rakmalan namaz1 terk etme degildir. Fakat onlar, vakitlere riayet 
etmemi§lerdir. ibn ·Ebu Necih'in Miicahid'den rivayetine gore o, «Ama 
onlarm ardmdan namaz1 b1rakan, '§ehvetlerine uyan bir nesil geldi. .. >> 

ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : K1yamet kopacag1 s1rada ve Muham
med ummetinin salihleri gittigi esnada kalanlar sokaklarda birbirleri
nin tizerine a§acaklardir. ibn Ctireyc de bu a~1klamamn bir ben
zerini Mucahid'den rivayet eder. Cabir el-Cufi'nin Mticahid, ikrime 
ve Ata ibn ' Ebu Rebah'tan rivayetine gore onlar, bu ummetten olup 
ahir zamanlarda olanlan kasdedilmektedir. ibn Cerir'in ibn Haris ka
nallyla ... Mticahid'den rivayetine gore o: «Ama onlarm ardmdan na
mazi b1rakan, §ehvetierine uyan bir nesil geldi.» 1ayeti hakkmda §Oyle 
demi§tir: ccOnlar bu timmet i~indedirler. Hayvanlarm ve e§eklerin yol
larda birbirleri tizerine a§tlklan gibi birbirlerinin uzerine binecekler
dir. Gokte Allah'tan korkmayacaklar, yerytiztinde insanlardan utan
mayacaklar. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Sinan el-Vfunti'
nin ... Ebu Said el-Hudri'den rivayetine gore; o, '§Oyle dermi§: Allah 
Rasulu (s.a.) nu '§oyle buyururken i.~ittim : Altmi§ sene sonra oyle bir ' 
nesil 1gelecek ki, onlar namaz1 b1rak1p §ehvetlerine uyacaklar ve bu az
gmhklarmm cezas1m gorecekler. Sonra oyle bir nesil gelecek ki onlar 
Kur'an'1 okuyacaklar ve fakat Kur'an han~erelerinden a§ag1ya ge~me
yecek. Kur'an'1 u~ ki§i okuyacak: Mti'min, munaf1k ve gtinahkar. Be- • 
§ir der ki: Velid'e ; bu ti~ grup kimlerdir? diye sordum da §Ciyle dedi : 
Mti'min ona inanand1r. MtinM1k onu inkar edendir. Gtinahkar ise onun
la yiyen (onunla, onun sayesinde karmm doyuran) d1r. imam Ahmed 
de bu hadisi Ebu Abdurrahman el-:Mukri'den rivayet etmi§tir. Yine Ebu · 
Hatim'in babas1 kanahyla ... Ebu Rical'den rivayetine gOre Hz. Ai§e, 
Suffe ehline sadaka g6nderir ve : Bundan Berberi erkek ve kadmlara · 
vermeyiniz. Allah Rasulti (s.a.) nu §Oyle buyururken i§ittim : Onlar 
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Allah TeaJa'mn haklannda <CAma onlarm ardmdan namaz1 b1rakan bir 
nesil geldi.ll buyurmU§ oldugu bir nesildir, dermi§. Bu da garib bir ha
distir. Yine ibn Ebu Hatim der ki: Bana babam'm ... Muhammed ibn 
Ka'b el-Kurazi'den rivayetine gare; o, ccAma onlarm ardmdan namaz1 
b1rakan bir nesil geldi.)) ayeti hakkmda §6yle dermi§ : Onlar batihlar
dir. Miilk sahibi olanlann en kotiileri olduklan halde miilke sahib ola
caklardir. Ka'b el-Ahbar: Allah'a yemin ederim ki ben, miinMiklann 
niteliklerini Allah Teala'nm kitabmda §oyle bulmaktaYim: <;ok i~ki 

ic;en, namazlan c;okc;a terk eden, topuklarla c;ok oynayan, yats1 namaz
lanm kilma yerine uyuyarak onu c;okc;a terk eden, sabah namazlarm
da c;ok kusurlu olan, cemaati terk eden. Sonra Ka'b, ccAma onlarm ar
dmdan namaz1 b1rakan, §ehvetlerine uyan bir nesil geldi. Onlar, bu 
azgmllklarmm kar§Illgmi goreceklerdir ... )) ayetini okumrnjtur. Hasan 
el-Basri ise §Oyle diyor : Onlar mescidleri bo§ b1rak1p i§lerine giic;leri
ne, arazilerine sanllrlar .. Ebu'l-E§heb el-Utaridi der ki : Allah TeaJa 
Hz. Davud'a §byle vahyetti: Ey Davud, ashab1m c;ok sevdikleri §eyleri 
yemekten sakmd1r ve korkut. ~iiphesiz kalbleri diinya §ehvetlerine 
bagll olanlann ak1llan Benden men'edilmi§lerdir. Kullanmdan bir ku
la §ehvetlerinden herhangi birisini tercih ettikleri zaman yapacaklan
mm Bana en kolay geleni, ona Bana itaati haram kilmam, onu bun
dan mahrum etmemdir. imam Ahmed' in Zeyd ibn Hubab kanahyla ... 
Ukbe ibn Amir'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyur-

. mu§tur : Ummetim ic;in iki §eyden korkuyorum : Kur'an ve siit. Siite 
gelince; onlar ekini bol yerlere, koylere giderler, §ehvetlere uyarlar ve 
namazlanm terk ederler. Kur'an'a gelince; onu miinaflklar ogrenir de 
inananlarla bununla miicadele ve miinaka.§a ederler. imam Ahmed, 
hadisi Hasan ibn Mlisa kanahyla ... Ukbe'den merfu' olarak yukarda
kine benzer §ekilde rivayet etmi§ olup hadisi rivayette imam Ahmed 
tek kalmi§tlr. 

<C0nlar, bu azgmllklarmm kar§Illgmi goreceklerdir.)) Ali ibn Ebu 
Talha'mn ibn Abbfis'tan rivayetine gore; bu kar§Ihk, hiisrandir. Ka
tade ise kar§Illgm kotiiliik oldugunu sayler. Siifyan es-Sevri ~u'be ve 
Muhammed Ibn ishak'm Ebu Ishak es-Siibey'i'den, onun Ebu Ubey
de'den, onun da Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore, ayetteki 
(. L ) kelimesi; cehennemde bir vadinin ad1 olup ~ok derindir ve 
tad; da c;irkindir. A'me§'in Ziyad'dan, onun da Ebu iyaz'dan ccOnlar 
bU azgmhklarmm kar§Illgmi goreceklerdir.ll ayeti hakkmda rivaye
tinde §byle demi§: 0, cehennemde kan ve irinden bir vadidir. imam 
Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: Bana Abbas ibn Ebu Talib'in ... Lokman 
ibn ·Amir el-Huzai'den rivayetinde o, §i:iyle anlatmi§ : Ebu Umame Su
dayy ibn Aclan el-Bahili'ye geldim ve : Bana Allah Rasulii (s.a.) nden 
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i§itmi§ oldugun bir hadis rivayet et, dedim. Yemek istedi, sonra §Oyle 
dedi : Allah Raslllu (s.a.) buyurdu ki : ~ayet on ukk1ye ag1rhgmda bir 
kaya cehennemin kenanndan atllmi§ olsayd1, elli senede dibine ula
§amazdl. Sonra da Gayy ve Esam'a ula§IrdL Ben : Gayy ve Esam nedir? 
dedim de §Oyle dedi: Cehennemin en altmda iki kuyudur. Orada ce
hennem ehlinin kan ve irinleri akar. Allah Teala'nm kitabmda : «Ama 
onlann ardmdan namaz1 b1rakan, §ehvetlerine uyan bir nesil geldi. 
Onlar, bu azgmhklarmm kar§Ihgml goreceklerdir.n ayeti ile Furkan 
Sfuesindeki: «Zina etmezler. Kim de bunlan yaparsa cezaya ~arpar.n 
(Furkan, 68) ayetlerinde zikredilen iki cezalandmlma yeri bunlardlr. 
Bu, garib bir hadis olup Allah Rasulune ula§tmlmasi ise munkerdir. 

<<Ancak tevbe edip salih ameller i§leyenler mustesnadir.n Namaz1 
b1rakma ve §ehvetlere uymaktan vazgec;enler bu hukum di§mdadir. 
~uphesiz Allah Teala o kimselerin tevbesini kabul buyuracak, akibet
lerini guzel yapacak ve onlan Nairn cennetlerine varis olanlardan kl
lacaktir. Bu sebeple: «Onlar, hie; bir haks1zhga ugratllmadan cennete 
girerler.» buyurmu§tur. Zira tevbe, kendinden oncekileri kapatlr. Di
ger bir hadiz;te: Gunahtan tevbe eden hi'9 gunah1 olmayan gibidir, 
buyrulur. Bu sebeple tevbe edenlerin i§lemi§ olduklan amelierden hie; 
bir §ey eksiltilmeyec~k, daha once i'§lemi§ olduklanmn kar§1hg1 verile
rek tevbeden sonra i§lemi§ olduklanndan hie; bir §ey eksiltilmeyecektir. 
Zira Kerim olan Allah'm keremi ve Halim olan Allah'm hilmi ile bun
lar (tevbede:n once i§lemi§ olduklan gunahlar) yok saplmi§tir. Allah 
Teala'mn ccAncak tevbe edip iman ederek salih amel i§leyenler mtis
tesnadiV> ayetindeki istisna Furkan Suresindeki §U ayetteki istisna 
aibidir: «Onlar ki, Allah ile beraber ba§'ka bir tannya tapm~zlar. Al
lah'm haram k1ld1gt cana haks1z yere k1ymazlar. Zina etmezler. Kim 
de bunlan yaparsa, cezaya c;arpar. K1yamet gunu azab1 kat kat olur 
ve orada alc;altllarak temelli b1rak1hr. Ancak tevbe eden, inamp salih 
amel i§leyenlerin; Allah i§te onlarm, kottiluklerini iyiliklere c;evirir. 
Ve Allah Gafur, Rahim oland1r.n (Furkan, 68-70). 

61 - Rahman'rn kullanna g1yaben va'dettigi Adn 
cennetlerine. Siiphesiz O'nun sozii yerini bulacaktrr. 

Te!sir, C, X. F . 324 
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62 Orada bo~ sozler degil, sadece; selam, sozu i~i-
tirler ve sabah-ak~am nzlklann1 haz1r bulurlar. 

63 - i~te bu cennetlere; kullanmizdan takva sahib
lerini mirasc;a kllacag1z. 

«Rahmfm'm kullarma g1ya.ben va'dettigi ve onlarm da gormedik
leri halde yakin ve imanlanmn kuvveti ile iman etmi§ olduklan Adn 
(devamll ikamet edilecek) cennetlerine giinahlarmdan tevbe edenler 
gireceklerdir. ~iiphesiz O'nun sozii yerini bulacaktlr.» ayeti bunun mey
dana gelmesini, sabit oldugunu ve istikranm te'kid makammdad1r. 
~iiphesiz Allah Teala va'dinden donmez ve va'dini degi§tirmez. Nite
kim §U ayette de buna i§aret edilmekte_dir : <<i\,llah'm va'di yerini bul
mu§tur.» (Miizzemmil, 18) . Buradaki ( ~:zjl. ) kelimesi : Kullar mut
laka oraya varacaklard1r, anlammdad1r. ( ... ) 

«Orada bo§ sozler i§itmezler. Bunlar bazan diinyada bulunabilir 
ama cennetlerde dii'§iik, degersiz ve anlams1z soz yoktur.» Sadece «Se
Iam sozii i§itirler.» k1sm1 yukardaki ciimleden istisna-i munkati ile is
tisna edilmi§tir. ~u ·ayette de istisna aym durumdad1r: «Orada bo§ bir 
IM, giinaha sokacak bir §ey i•§itmezler. Yalmz selama kar§Ihk selam 
i§itirler.» (Vak1a, 25-28) . 

<eVe sabah-ak§am nzlklanm haz1r bulurlar.» Sabah ve ak§am va
kitleri gibi zamanlarda nz1klanm haz1r bula·caklardir. Fakat onlar blr
birini ta'kib eden ·vakitler igindedirler. Bu vakitlerin gegi§ini aydmllk 
ve m1rlarla bilip tamrlar. Nitekim :imam Ahmed §oyle diyor: Bize Ab
diirrezzak'm ... Ebu Hiireyre'den rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §Oyle 
buyurdu: Cennete ilk girecek ziimrenin suretleri aym ondordiincii ge
cesindeki aym sureti gibidir. Orada tiikiirmeyecekler, siimkiirmeyecek
ler ve biiyiik abdest bozmayacaklard1r. Onlann kaplan ve taraklan al
tm ve giimii§, buhurdanhklan buhur (od) kokusu, terleri misktir. On
lardan her birinin iki e§i vard1r. Bu e§lerin bald1rlanmn kemikleri (§ef
fafhgmdan) ve giizelliginden etlerinin arkasmdan g6riiliir. Aralann
da z1dhk, dii§manhk yoktur. Kalbleri bir tek kalb iizeredir. «Sabah
ak§am Allah'! tesbih ederler.» Hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde 
Ma'mer kanahyla tahric etmi§lerdir. :imam Ahmed'in Ya'kub kanally
la ... ibn Abbas'tan rivayetinde Allah RasUiii (s.a.) §6yle buyurmu§
tur : §ehidler cennetin kap1smda pml pml panldayan bir nehirde ye
§il bir kubbe igindedirler. Sabah-ak§am nz1klan onlara cennetten <;1-
karihr. Hadisi bu kanaldan sadece imam Ahmed rivayet etmi§tir. Dah
hak'm ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «Ve sabah-ak§am nz1klanm 
haz1r bulurlar.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Gece ve giindiiz olgii
lerine g5re sabah-ak§am nz1klanm haz1r bulurlar. ibn Cerir der ki: 
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Bize Ali ibn Sehm'in Velid ibn Mtislim'den rivayetinde o, §6yle di
yor: Ztiheyr ibn Muhammed'e: «Sabah ak§am nz1klanm haz1r bulur
lar.» ayetini sordum, §Oyle dedi : Cennette gece yoktur. Onlar ebedi 
bir nur ic;indedirler. Onlar ic;in gece ve gtindtiztin Olc;tisti vard1r. Ge
cenin miktar1m, orttilerin sahverilmesinden ve kap1larm kapatllma
smdan anlarlar. Gtindtiztin miktanm da orttilerin kaldmhp kapllarm 
ac;Ilmasmdan bilirler. Bu isnad ile Velid ibn Mtislim'den, onun Hu
leyd'den, onun da Hasan el-Basri'den rivayetinde cennetin kap1lan da 
zikredilmi§ olup §oyle deniliyor : Oyle kap1lar ki ic;inden dl§l ,g6rtintir. 
Onlara hafif bir sesle : Ac;1lm, kapanm, denilir de oylece yaparlar. Ka
tade: «Ve sabah-ak§am nz1klanm baz1r bulurlar.» ·ayeti hakkmda '§OY
le diyor: Orada iki zaman vard1r, sabah ve ak§am. Orada gece ve giin
diiz yoktur. Orada sadece aydmhk ve nur vard1r. Mticahid de §6yle de
mi§tir: Sabah ve ak§am yoktur. Sadece dtinyada iken ah§ffil§ oldukla
n ve i§tahlarmm c;ektigi zamanlarda onlara nz1klan getirilir. H~an, 
Katade ve ba§kalan '§oyle demi§: Araplar arasmda nimet ic;inde olan 
kimse, sabah ve ak§am yemegi yiyen idi. (Sabah ve ak§am yemegi yi
yen kimse nimet i~inde say1hrd1.) i§te Kur'an da onlarm ic;inde bulun
duklan hale mutab1k olarak indirilmi'§tir. Allah Teala: «Ve sabah-ak
§am nz1klanm ha:z1r bulurlar.» buyurmu§tur. ibn Mehdi'nin Hamma.d 
ibn Zeyd'den, onun Hi§am'dan, onun da Hasan'dan rivayetinde o, <<Ve 
sabah-ak§am nzlklar1m haz1r bulurlar.» ayeti hakkmda §6yle demi§: 
Sabah ak§amm hemen pe§inden, ak§am da sabahm hemen pe§inden 
gelir. Orada gece yoktur. ibn Ebu Hatim'in Ali Ibn Htiseyn kanahy
la ... Ebu Htireyre'den, onun da Hz. Peygamber (s.a) den rivayetinde 
§Oyle buyurmu§ : Cennet sabahlarmdan hie; bir sabah yoktur ld -bii
ttin cennet, sabah . vakitlerinden ibArettir- o sabahta Allah'm dostu
na hurilerden bir e§ zifat olunmasm. Onlann yaratlh§c;a en a§ag1 mer
tebede olam za'ferandand1r. Ebu Muhammed hadisin mtinker oldugu
nu sayler. 

«i§te bu cennetlere; kullanm1zdan takva sahiplerini mirasc;1 kila
cagtz.» Bu ytice s1fatlarla nitelemi'§ oldugumuz cennetlere Allah'tan sa
kman kullanm1z1 miras~1 k1lacag1z. Onlar darhkta Y-e bollukta Allah'a 
itaat eden, Ofkelerini yenen ve insanlan affeden kimselerdir. Nit~kim 
Mii'minun suresinin ba§mda §6yle buyruluyor : «Mti'minler gerc;ekten 
felah bulmU§lardlr. Ki cnlar; namazlarmda hu§ll' ic;indedirler ... l§te 
onlar varis olanlard1r. Onlar ki Firdevs'e varis olacaklardlr. Ve orada 
ebedi kahc1d1rlar.» (Mti'mim1n, 1-11). 
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64 - Biz, ancak Rabb1n1n emri ile ineriz. Onumuzd~. 

arkam1zda ve bu ikisi arasmdaki her ~ey, O'nundur. Ve 
Rabb1n unutkan degildir. 

65 - 0; goklerin, yerin ve ikisi aras1nda bulunanla
rm Rabb1drr. 0 halde O'na ibadet et ve bu ibadetinde de
vamh ol. Sen, O'nun ada~1 oldugunu bilir misin? 

imam Ahmed'in Ebu Ya'la ve Veki' kanahyla ... ibn Abbas'tan ri
vayetinde Allah Rasulii (s.a.) Cibril'e : Bizi, ziyaret etmekte oldugun
dan daha 90k ziyaret etmeni engelleyen nedir? diye sornm.~tu. Bunun 
iizerine : <<Biz, ancak Rabbmm emri ile ineriz ... » a yeti nazil oldu. Ha
disi sadece Buhari tahric etmi§ olup, bunu bu ·ayetin tefsirlnde Ebu 
Nuaym'dan, o da Orner ibn Zerr'den rivayet etmi'§tir. Ayrrca ibn Ebu 
,Hatim ve ibn Cerir de hadisi Orner ibn Zerr kanahyla rivayet etmi§
lerdir. Bu ikisinin rivayetinde hadisin sonunda §U fazlahk vard1r: Bu, 
Muhammed (s.a.) e cevap olmw~tur. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi der ki: 
Cibril, Allah Rasulii (s.a.) ne gelmedi de Allah Rasulii (s.a.) buna 90k 
iiziiliip hiiziinlendi. Cibril gelerek : Ey Muhammed, Biz, ancak Rabbl
nm emri ile ineriz. Oniimiizde, arkam1zda ve bu ikisi arasmdaki her 
§ey O'nundur. Ve Rabbm unutkan degildir, dedi. Miicahid der ki : 
Cibril Muhammed (s.a.) eon iki gece gelmedi. (mii§rikler) :Muhammed 
terk edildi, dediler. Cibril 'Allah Rasuliine gelince : Ey Cibril, bana gel
mekte geciktin. 0 kadar ki miil}rikler bir9ok zannda bulundular, dedi, 
de, <~Biz, ancak Rabbmm emri ile ineriz. Oniimiizde, arkam1zda ve bu
nun arasmdaki her §ey O'nundur. Ve Rabbm unutkan degildir.» ·aye
ti nazil oldu. Bu ayet, Duha suresindeki ayet gibidir. Dahhak ibn Mii
zahim, Katade, Siiddi ve bir 90klarmm soylediklerine gore bu ayet 
Cibril'in gelmemesi hakkmda nazil olmul}tUr. Hakem ibn Eban'm ik
rime'den rivayetinde o, §6yle demil} : Cibril Allah Rasulii (s.a.) ne k1rk 
giin gelmedi, sonra indi. Hz. Peygamber (s.a.) ona: inmedin de so
nunda seni 6zledim, dedi. Cibril de kendisine : Bilakis ben seni daha 
90k 6zlemi:1Jimdir, diye cevab verdi. Bunun iizerine Cibril'e : Ona: «Biz, 
ancak Rabbmm emri ile ineriz ... » de, diye vahyolundu. Hadisi ibn Ebu 
Hatim -Allah ona rahmet eylesin·- rivayet etmi§ olup garibdir. ibn 
Ebu Hatim'in Ahmed ibn Sinan kanallyla ... Miicahid'den rivayetin
de o, §6yle anlatmi§ : El9iler Hz. Peygamber (s.a.) e gecikti. Cibril ken
disine geldiginde ona : Ey Cibril, seni gelmekten alumyan nedir? di
ye sordu. Cibril, ona §U cevab1 verdi : Siz t1rnaklanmz1 kesmez, biyik
larmiZl k1saltmaz ve misvaklanmaz iken biz size nas1l gelelim? Sonra 
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Mucahid sonuna kadar olmak uzere : «Biz, ancak Rabbmm emri ile 
ineriz ... » ayetini okudu. Taberani der ki: Bize Ebu Amir en-Nahvi'
nin ... ibn Abbas'tan onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gO
re Cibril ona gelmekte gecikmi§ti. Hz. Peygamber bunu Cibril'e anlatti 
da : Siz di§lerinizi misvaklamaz, t1rnaklanmz1 kesmez, b1yrklarm1zi kl
saltmaz ve parmaklanmzm bogumlanmn i<; taraflannda kalan kiSim
larmi temizlemezken biz (size) nas1l geliriz? dedi. imam Ahmed de 
hadisi Ebu'l-Yemman'dan, o ismail ibn Ayya§'dan yukardakine ben
zer §ekilde rivayet etmi§tir. imam Ahmed'in Seyyar kanallyla ... Um
mu Seleme'den rivayetine gore o, §6yle demi§: Allah Rasulu (s.a.) ba
na : Oturma yerini bizim i<;in duzelt. Zira melek yeryuztine inecek, bu
yurdu. Melek oraya hi<; inmedi. 

«Ontimuzde, arkam1zda ve bunun arasmdaki her §ey O'nundur.» 
Burada <cOnumuzdekin lerden maksad dunya i§leri; «Arkam1zdaki)) 
lerden maksad da ahiret i§leridir, deniJmi§tir. <~Bu ikisi arasmdaki >> ise 
iki nefha arasmdakilerdir. Bu a<;Iklama; Ebu'l-Aiiye, ikrime, Mucahid, 
kendilerinden gelen rivayetlerinden birinde Said ibn Ciibeyr ve Kata
de, Suddi ve 'Rebi' ibn Enes'indir. «Onumiizdekiler» in ilerde ba§1m1za 
gelecek ahiret i§leri, «Arkamlzdakiler» in ge<;en dunya i§leri, «BU iki
si arasmdaki» de dunya ile ahiret arasmdakiler oldugu da soylen
rni§tir. Bu a<;1klamanm bir benzeri ibn Abbas, Said ibn Cubeyr, Dah
hak, Katade, ibn Cureyc ve Sevri'den de rivayet edilmi'§ olup, ibn Ce
rir de bu a<;1klamay1 tercih etmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. Muca
hid'in s6yledigine 'gore «Ve Rabbm unutkan degildir .. >> ayetinin anla
ml: Rabbm seni unutmad1, §eklindedir. Miicahid'den rivayetle daha 
once ge<;tigi uzere bu ayet-i kerime, Allah Teata'nm «Andolsun, ku§luk 
vaktine ve sukuna erdiginde geceye ki, Rabbm ne seni terketti, ne de 
danldu (Duha, 1-3) ayetleri gibidir. ibn Ebu Hatim ·derki : Bize Ye
zid ibn Muhammed ibn Abdussamed ed-Dima§ki'nin .. . Ebu Derda'dan 
-Ebu Derda hadisi merfu' olarak rivayet ediyor- rivayetinde §6yle 
buyrulmu§: Allah Teala'nm kitabmda helal k1ld1g1 helald1r. Haram 
klld1g1 '§ey de haramd1r. Bir §eyin hukmunu beyan buyurmaml§Sa bu, 
O'nun bagl§ldlr. Allah'tan O'nun bagi§llll kabul edin. ~uphesiz Allah, 
herhangi bir §eyi unutacak degildi. Sonra da Ebu Derda, «Ve Rabbm 
unutkan degildir.>> ayetini okillnu§. 

<<0; 'goklerin, yerin ve ikisi arasmda bulunanlarm Rabb1d1r. » Bun
Ian yaratan, idare eden, onlara hakim alan, hukmunu degi§tirip ge
ciktirecek kimsenin olmad1g1 yegane tasarruf sahibidir. «0 halde O'na 
ibadet et ve bu ibadetinde devamll ol. 'Sen O'nun ada'§l oldugunu bilir 
misin.>> Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetinde o, §oyle de
mi§: «Sen O'nun ada§l oldugunu bilir misin hi<;?>> Mucahid, Said ibn 
Cubeyr, Katade, ibn Cureyc ve ba§kalan da bOyle soylemi§tir. ibn Ab-
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bas'tan rivayetle ikrime ise §Oyle diyor: Allah Teala'dan ba§ka «Rah
man» diye isimlendirilen hi<; kimse yoktur. 0 yucedir, ismi kutsaldlr. 

66 - insan der ki: Ben oldiigiimde mi diriltilecegim? 
67 - insan hiQ dii~iinmez mi ki; kendisi onceden bir 

~ey degilken Biz yarattlk onu. 
68 - Rabb1na andolsun ki; Biz onlan da, ~eytanlan 

da beraber mutlaka ha~redecegiz. Sonra cehennemin ya
ninda diz <;okturerek hazrr 'bulunduracag1z. 

69- Sonra her toplumdan Rahman'a kar~1 en <;ok 
ba~kald1ranlan ortaya 'koyacag1z. 

70- Cehenneme en <;ok laylk olanlan elbette Biz, bi
liriz. 

Oliimden Sonra Dirili§ 

Allah Teala insanm, olumunden sonra tekrar diriltilmesine §a§IP 
bunu uzak gordugiinu haber verir. Nitekim ba§ka ayetlerde de §Oyle 
buyurmaktadir. «~a§acaksan onlarm: Biz toprai.{ olunca yeniden mi 
yarat1laca~z? demelerine §a§lllak gerekir.» (Ra'd, 5), «insan, ger~ek
ten kendisini bir nutfeden yarattlgimizl gormedi mi ki, §imdi apa~1k 
bir dii§man kesilmektedir. Kendi yaratlh§Im unutarak Bize bir misal 
getirdi. <;urumii§ken ·kemikleri diriltecek kimdir? dedi. De ki: Onlan 
ilk defa yaratan diriltecektir. 0, her turlii yaratmayt en iyi bilendir.» 
(Yasin, 77-79). Burada ise §'Oyle buyuruyor: «!nsan der ki :Ben Oldii
giimde mi diriltilecegim? insan hi<; dii§iinmez mi ki; kendisi onceden 
bir §ey degilken Biz yarattJk onu.1> Allah Teala burada (yaratlklan) 
diriltmeye, onlan ilk yaratl§Im delil getirir. Yani Allah Teala. insam . 
bir §ey degilken yaratmi'§tlr. 0 bir §ey olduktan sonra onu tekrar m1 
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diriltemeyecek? Nitekim ba§ka bir ayette §dyle buyrulur: «Once ya
ratan sonra onu tekrar eden O'dur. Bu, O'nun i\!in daha kolaydir.n 
(Rum, 27). Sahih bir hadiste belirtildigine gdre Allah Teala §dyle bu
yuruyor: Beni yalanlama hakki yok iken ademoglu Beni y~Janlad1. 

Bana eziyet vermeye hakk1 yok iken ademoglu Bana eziyet verdi. Onun 
beni yalanlamas1 : Ba§lad1g1 gibi beni tekrar diriltemeyecektir, deme
sidir. Yaratmamn ilki elbette Bana sonrakinden daha kolay degildir. 
Bana eziyet vermesine gelince; Ben Ehad, Samed, dogmami§, dogrul
mami§, hi\! kimsenin dengi olmad1g1 (Allah) iken onun, Benim 9ocu
gum oldugunu soylemesidir. 

<cRabbma andolsun ki; Biz onlan da, '§eytanlan da beraber ha§re
decegiz.n ·ayetinde Rab Teala yiice nefsine yemin ediyor ki, onlarm to
punu ve Allah'm di§mda tapmagelmekte olduklan §eytanlanm birlik
te ha§redecektir. <cSonra cehennemin yamnda diz 90ktiirerek haz1r bu-
lunduracagrz.» ibn Abba.s'tan rivayetle A vfi ( . ~~ ) kelimesini; 
«oturtarak, oturur halden §eklinde a91klar. Buna gore bu ayet, Allah 
Tealra'nm : «Her iimmeti diziistii 19'0kmii§ gorii:r'siin.» (Casiye, 28) aye
ti .gibidir. <dSoma cehennemin yamnda diz \!Oktiirerek haz1r bulundu
racagiz.» ayeti hakkmda Siictdi : Yani dikilir halde haz1r bulunduraca
giz, demi·§tir. Miirra kanahyla ibn Mes'11d'dan da bu a91klamanm ben
zeri rivayet edilmi§tir. Miicahid'in soyledigine gore; «Sonra her top
lumdan Rahman'a en 90k ba§ kald1ranlan ortaya koyacagrz.» ayetin
deki toplumdan, her bir iimmet kasdedilmektedir. Sevri'nin Ali ibn 
Akmer'den, onun Ebu Ahvas'tan, onun da ibn Mes'ud'dan rivayetinde 
o, §oyle demi§tir : Birbiri iizerine hapsedilip tutulacaklar ve sonunda 
saJI tamamlanmca (Rab Teala) onlarm topuna birden gelip, ciiriim 
yoniiyle en biiyiik olanlarmdan ba§layacaktir. i.~te Allah Teala'nm : 
«Soma her toplumdan Rahman'a kar§I en 90k ba§ kald1ranlan ortaya 
koyacagiz.» kavli budur. «Sonra her toplumdan Rahman'a ka:r§I en 
90k ba§ kaldiranlan ortaya koyacaglZ.» ayeti hakkmda Katade §Oyle 
bir a91klama getirir : Soma her din ehlinden onlarm kotiiliikte idare
cileri ve ileri gelenlerini 91kanp ay1racag1z. ibn Ciireyc ile Selef'ten bir 
\!Oklan da boyle soylemi§ olup bu, Allah Teala'nm §U kavli gibidir : 
<<Nihayet hepsi birbiri ardmdan orada toplanmca, sonrakiler oncekiler 
i9in derler ki : Rabbimiz, i§te bizi bunlar saptird1. Onun i\!in bunlara 
ate§ten katmerli azab ver. Buyurur ki: Hepiniz i9in katmerlidir. Ne 
var ki bilmezsiniz. Oncekiler de somakilere : Sizin bizden bir iistiin
liigiiniiz yoktur. Oyleyse ne kazand1ysamz kar§11Ig1 olan azab1 tadm, 
dediler.» (A'raf, 38-39). 

'Sonra «Cehenneme en 90k lay1k olanlan elbette Biz biliriz. 'J aye-
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ti burada haberin haber uzerine atf1 kabilindendir. Kasdedilen; Allah 
Teala'nm, kullanndan cehennem ate§ine atlhp orada ebedi kalmaYJ. 
hak edenle hakkmda azabm kat kat kllmmasma mustehak olam en 
iyi bilen oldugudur. Nitekim daha once ge·~en bir ayet-i kerime'de de 
§Oyle buyrulmaktaydl : ((Hepiniz i~in katmerlidir. Ne var ki bilmezsi
niz.n (A'raf, 38). 

71 - Sizden oraya gitmeyecek hi<; kimse yoktur. Bu, 
Rabb1nm yapmay1 uzerine ald1g1 kesin bir hukumdur. 

72 - Sonra Biz, takvaya erenleri kurtaracag1z. Za
limleri de orada diz ustu <;6kmu~ olarak b1rakaCag1Z. 

imam Ahmed der ki : Bize SUleyman ibn Harb'm... Ebu Sumey
ye'den rivayetinde o, §Oyle anlat1yor: (Cehenneme) ugrama konusun
da ihtilata dU.§tUk. Bir k1sm1mlz : inanan oraya girmeyecektir, derken; 
baz1I!in da : Topu oraya girecek, ~onra Allah Teala takvaya erenleri 
kurtaracak, dediler. Cabir ibn Abdullah'a kavu§up ona: Cehenneme 
ugrama konusunda ihtilata du§tUk, dedim: Topu birden oraya vara
caktrr (girecektir), dedi. -'Ravilerden SUieyman, bir keresinde: Topu 
birden oraya girecektir, demi§tir.- Ve iki parmagm1 kulaklanna dog
ru gotu.rup: Susunuz; eger Allah Rasulu (s.a.) nun §6yle buyurdugu
nu i§itmemi§ olayd1m (elbette bunu soylemezdim) :Hi~ bir iyi ve kotu 
kalmaks1zm herkes oraya girecektir. Ancak mu'mine soguk ve sela
tnet yeri olacakt1r. Nitekim Hz. ibrahim (a.s.) e de oyle olmu§tu. 0 
kadar ki onlann soguklugundan cehennem feryad edecektir. Sonra : 
Allah Terua· takvaya erenleri kurtanp zalimleri orada diz ~okmu§ ola
rak b1rakacaktlr, diye ekledi. Hadis garib olup tahric etmemi§lerdir. 
Hasan ibn Arafe'nin Mervan ibn 'Muaviye kanahyla .. . Halid ibn Ma'
dan'dan rivayetinde o, §'oyle demi§ : Cennetlikler cennete girdikten son
ra : Rabbumz bize cehenneme ugramaYJ. va'detmemi§ miydi? diyecek
ler de, §Oyle buyuracak : Siz o sonuk iken ugrad1mz. Abdurrezzak'm 
ibn Uyeyne kanahyla ... Kays Ibn Ebu Hazim'den rivayetinde o, §Oyle 
anlatmi§ : Abdullah ibn Revaha ba§llll e§inin kucagma koymu§ ve ag
larm§b. E§i de aglad1. Abdullah : Seni aglatan nedir? diye sorclu da ha-
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mm1 §oyle dedi : Senin agladigmi gorup ben de aglad1m. Abdullah de
di ki : Ben Allah Teala'nm : «'Sizden oraya gitmeyecek hi\! kimse yok
tur.» kavlini hat1rlad1m. Bilmiyorum; orada kurtulacak miyim, yoksa 
kurtulmayacak m1y1m? Ba§ka bir rivayette Abdullah ibn Revaha'mn 
o s1rada hasta oldugu kaydedilmektedir. ibn Cerir'in Ebu Kureyb ka
nahyla ... Ebu ishak'tan rivayetinde Ebu Meysere, yatagma .girdigi za
man : Ke§ke annem beni dogurmami§ olayd1, der sonra aglarmi§. Ey 
Ebu Meysere, seni aglatan nedir? denilmi'§ de §'Oyle cevablami§ : Bizim 
oraya (cehenneme) mutlaka ugrayaca~m1z bize haber verildi ama 
oradan \!Ikacaginnz bize haber verilmedi. Abdullah ibn· Mubarek'in Ha
san el-Basri'den rivayetine gore; o, §oyle anlatmi§ : Bir adam karde§i
ne : Senin ate§e girecegin (haberi) sana geldi mi? demi§ti. Karde§i; 
evet, dedi. Oradan \!Ikacagm haberi sana geldi mi? diye sordu, karde'§i; 
hay1r, dedi. 0 halde bu gillli§ ni~in? diye sordu. Bir daha da Allah'a 
kavu§uncaya kadar gUler halde gorUlmedi. Yine Abdurrezzak'm ibn 
Uyeyne kanahyla ... ibn Abbas'm Nafi' ibn Ezrak ile miinaka§asmi 
i§iten birisinden rivayetine gore ibn Abbas: (Cehenneme) ugrama, 
girme degil midir? dedi. Nafi'; hay1r, diye cevabladi. :ibn Abbas : «Siz 
ve Allah'tan ba§ka taptiklanmz, §iiphesiz ki cehennem odunusunuz. 
Oraya gireceksiniz.» (Enbiya, 98) ayetini okudu. Bu girmek midir, yok
sa degil midir? «0, k1yamet giiniinde kavmine oncUliik eder ve onlan 
ate§e goturur.» (Hud, ·98) Bu girmek midir, yoksa degil midir? Bana 
ve sana gelince; biz oraya girecegiz. Oradan ~1k1p ~Ikmayacagimiza 

bak. Senin yalanlamanla Allah'm seni oradan ~1karacagm1 sanmiyo
rum, dedi. Bunun iizerine Nafi' giildii. ibn Ciireyc'in Ata'dan rivaye
tine gore Ebu Ra'§id el-Haruri -ki bu zat Nafi' ibn Ezrak'd1r- : «Ce
henn_emin ugultusunu duymazlar.>> (Enbiya, 102) dedi. ibn Abbas : 
Yaz1klar olsun sana, sen mecnun musun? Allah Teala'mn : <<0, kiya
met giiniinde kavmine oncUliik eder ve onlan ate§e gotiirur.>> (Hud, 
98), «Miicrimleri de suya gotiirur gibi cehenneme siireriz.» (Meryem, 
86), ((Sizden oraya gitmeyecek hi\! kimse yoktur.» ayetleri nerede kal
dl? Allah'a yemin olsun ki ge~enlerin duas1 §6yle idi: Ey Allah'1m, be
ni ate§ten salimen \!Ikar ve beni kazan~h olarak cennete girdir. ibn Ce
rir'in Muhammed ibn Ubeyd el-Muharibi kanaiiyla ... Miicahid'den ri
vayetinde o, §Oyle anlatmi§ : :ibn Abbas'm yanmdayd1m. Ona Ebu Ra
§id denilen birisi geldi --0 Nafi' ibn Erzak'tir- ve ibn Abbas'a : Ey 
ibn Abbas, Allah Teala'nm: <rSizden oraya gitmeyecek hi~ kimse yok
tur. Bu; Rabbmm yapmaYI iizerine ald1g1 kesin bir hiikiimdiir.>> ayeti 
hakkmda ne dersin? dedi. ibn Abbas §Oyle cevablad1 : Ey Ebu Ra§id, 
ben ve sen oraya girecegiz. Bak bakahm oradan ~Ikacak IDIYJZ, yoksa 
~1kmayacak m1y1z? Ebu Davud et-Tayalisi'nin §u'be'den, onun Abdul-
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lah ibn Saib'den, onun da ibn Abbas'1' <(Sizden oraya gitmeyecek hig 
kimse yoktur.» ayetini okurken i§iten birisinden rivayete gore, burada 
katirler kasdedilmektedir. Aym §ekilde Orner ibn Velid de ikrime'nin, 
ayeti «Sizden oraya gitmeyecek hi<; kimse yoktur. » §eklinde okudugunu 
ve §Oyle dedigini rivayet eder : Bunlar zalimlerdir. Biz boylece okurduk. 
ikrime'nin bu agiklamasmi ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir rivayet eder. 
Avfi'nin <rSizden oraya gitmeyecek hi<; kimse yoktur. Bu, Rabbmm yap
mayi iizerine ald1g1 kesin bir hiikumdur.» ayeti hakkmda ibn Abbas'
tan rivayetinde, burada hem iyiler hem de gunahkarlar kasdedilmek
tedir. Allah Teala'mn Firavun igin : «0, k1yamet gununde kavmine 
oncUluk eder ve onlan ate§e gotUrur. Ne kotU yerdir onlann gittikleri 
yer.» (Hud, 98) ve «Mucrimleri de suya goturur gibi cehenneme sure
riz.» (Meryem, 86) buyurdugunu i§itmez misin? At~e gitme, (oraya) 
girme olarak isimlendirilmi§tir. Yoksa bu kelimede oradan <;Ikma an
lami yoktur. imam Ahmed'in Abdurrahman kanahyla ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) «Sizden oraya gitme
yecek hi<; kimse yoktur.» ayeti hakkmda §Oyle buyurmU§tUr: ButUn 
insanlar ate§e ugrayacakt1r. Sonra onlar, amelleri ile oradan gikacak-
lardir. Hadisi Tirmizi de Abd ibn Humeyd kanaliyla .. . Suddi'<len riva-
yet etmi§tir. Aynca Tirmizi, hadisi ~u'be kanahyla .. . ibn Mes'ud'dan 
mevkuf olarak da rivayet eder. Bu hadis burada merfu' olarak bu §e
kilde vaki' olmu§tur. Aynca Esbat'm Suddi'den, onun Murre'den, onun 
da Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetinde o, §6yle demi§tir : Butun in
sanlar Sirat'a ugrayacakt1r. Onlarm S1rat'a ugramalan, ate§in gevre
sinde dikilmeleridir. Sonra S1rat'tan amelleri ile gegip <;1kacaklard1r. 
Onlardan §im§ek gibi gegenleri, ruzgar gibi gegenleri, kU§ tgibi ge<;en
leri, en cins at gibi gegenleri, en iyi cins deve gibi gegenleri, insamn 
kO§mas1 gibi gegenleri vard1r. Onlarm gegmekte en sonunculan, iki 
ayagJnm iki parmaklarmm onunde bir nur ol~n ki§idir. Onunla S1rat'1 
gozleyerek geger. S1rat kaygand1r. Uzerinde gcven dikeni gibi diksnler 
vard1r. 1k1 tarafmda yanlarmda ate§ten kancalar alan, melekler var
dir. Bu kancalarla insanlan anSIZm yakalaylverirler ... Ve ravi hadisin 
tamamun zikretti. Hadis ibn Ebu Hatim tara:fmdan da rivayet edil-
mi§tir. ibn Cerir der ki : Bize Hallad ibn Eslem'in.. . Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayetinde o : <<Sizden oraya gitmeyecek hig kimse yok
tur .» ~.yeti hakkmda §oyle demi§ : S1rat, cehennem uzerinde k11lcm 
keskin taraf1 gibidir. Birinci tabaka §im§ek gibi, ikincisi ruzgar gibi, 
ugiinctisu en cins atlar gibi, dorduncusu en cins hayvanlar gibi geger. 
Sonra (digerleri) gegerken melekler: Ey Allah'1m kurtar, kurtar, der
ler. Bu hadisin Buhari ile Mtislim'in Sahih'lerinde ve ba§ka eserlerde 
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Enes, Ebu Said, Ebu Hiireyre, Cabir ve ba§ka sahabilerden rivayetle 
§ahidleri vard1r. 

ibn Cerir der ki : Bana Ya'kub'un ... Guneym ibn Kays'dan riva
yetine gore; «cehenneme ugrama» zikredilmi§ de, Ka'b §Oyle demi§ : 
Cehennem insanlar i9in tutulur (teskin edilir) da sanki donmu§ bir 
yagm yiizii gibi olur. Nihayet iyisi ile giinahkan ile biitiin yaratlklann 
ayaklan onun iizerine basmca bir miinadi ona: Ashabm1 tut, benim 
ashab1m1 b1rak, diye nida eder. Cehenneme ehil olan herkesi batmr. 
§iiphesiz o, cehenneme ehil olanlan ki•§inin 9ocugunu bilmesinden da
ha iyi bilir. inananlar ise elbiseleri 1slanm1§ olarak 91karlar. Ka'b §OY
le devam eder : Cehennemin koruyuculanndan bir koruyucunun iki 
omuzu aras1 bir senelik yoldur. Onlardan her birerinin elinde 9atal bir 
direk vard1r. Bu diregi oyle bir sallar ki bununla yedi yiizbin ki§i ate
§e y1k1hr. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Muaviye'nin .. . Hz. Hafsa'dan ri
vayetine gore Allah Rasulii (s.a.) : §ayet Allah dilerse Bedir ve Hu
deybiye'de bulunmu§ hi9 kimsenin ate§e girmeyecegini umuyorum, bu
yurmu§tur. Hz. Hafsa der ki: Ben; Allah Teftla : «Sizden oraya gitme
yecek hi9 kimse yoktur.» buyurmuyor mu? dedim de, §Oyle buyurdu
gunu i§ittim : «Sonra Biz, takvaya erenleri kurtaracag1z. Zalimleri de 
orada diz iistii 90kmii'§ olarak b1rakacag1z.» Yine imam Ahrned'in ibn 
idris kanahyla ... Zeyd ibn Harise'nin hammmdan rivayetine gore o, 
§oyle anlatmi§ :Allah Rasulii (s.a.) Hz. Hafsa'nm evindeydi. Bedir ve 
Hudeybiye'de bulunan hi9 kimse ate§e girmeyecek, buyurdu. Hz. Haf
sa; Allah Teala: cc:Sizden oraya gitmeyecek hi9 kimse yoktur.» buyur
muyor mu? diye sordu da Allah Rasulii (s.a.) : ccSonra Biz, takvaya 
erenleri kurtaracag1z.» buyurdu. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde 
Ziihri kanahyla ... Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayetlerine gore Allah Ra
sUlii (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Miisliimanlardan bir kimsenin ii9 9ocugu 
oliirse son derece az olamn di§mda ate§ ona dokunmayacakt1r. Abdiir
rezzak'm Ma'mer kanahyla .. . Ebu Hiireyre'den rivayetinde Hz. Pey
gamber (s.a.) §Oyle buyurmu§: Kimin ii9 9ocugu oliirse son derece az 
olanm di§mda ate§ ona dokunmaz. Bununla Allah Rasulii ona (cehen
neme) ugramay1 kasdedmi§tir. Ebu Davud et-Tayalisi'nin Zem'a ka
nallyla ... Ebu Hiireyre'den rivayetinde o, Allah Rasulii (s.a.) §oyle bu
yururken i§itmi'§ : Bir miisliimanm ii9 9ocugu oliirse son derece az ola
nm di§mda ate§ ona dokunmaz. Ziihri der ki: Allah Rasulii sanki 
bununla ccSizden oraya gitmeyecek hi9 kimse yoktur. Bu, Rabbmm 
yapmayl iizerine aldlgl kesin bir hiikiimdiir.» ayetini kasdetmektedir. 
ibn Cerir'in imran ibn Bekkar kanahyla .. . Ebu Hiireyre'den rivayetin
de o, §Oyle anlat1yor : Allah Rasulii (s.a .) ashabmdan s1tmaya tutul-

- ----------------------~ .. 
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mu§ birini ziyaret etmek uzere c;Ikmi§tlo Ben de yamndayd1mo Sonra 
§oyle buyurdu: ~uphesiz ki Allah Teala: Bu (s1tma hummas1, hara
reti) ahiretteki ate§ten nasibi olsun diye inanan kuluma musallat et
tigim ate§imdir, buyururo Hadis garib olup--bu kanaldan tahric etme
mi§lerdiro Yine ibn Cerir'in Ebu Kureyb 1\:anahylao 0 0 Mucahid'den ~iva
yetinde o: Humma her mu'minin ate§ten pay1d1r, demi§ sonra da: 
«Sizden oraya gitmeyecek hie; kimse yokturo» ayetini okumu§turo imam 
Ahmed der ki: Bize Hasan'mooo Muaz ibn Enes el-Cuheni'den, onun 
da Allah RasulU (soao) nden rivayetinde §6yle buyurmu'§: Kim, sonu
na kadar on kere «De ki: 0, Allah tektirooo» suresini (ihlas Suresi) 
okursa; Allah Teala onun i~tin cennette bir ko§k in§a edero Orner: Ey 
Allah'm elc;isi, o halde bu sureyi lfOklfa okuyallm, dedi de Allah Rasu
iu (soao) §6yle buyurdu :Allah Teala en lfOk ve en temizdiro Allah Ra
sulu (soao) buyurdu ki: Kim, Allah yolunda bin ayet okursa; k1yamet 
gunu peygamberler, Slddiklar, §ehidler ve salihlerle birlikte yaz11lro Al
lah dilerse bunlar ne guzel arkada§tlrlaro Kim de Allah yolunda mus
lumanlarm arkasm1 bir sultanm ucreti ile degil de nafile olarak (uc
retsiz olarak) korursa, son derece az olamn di§mda iki gozuyle ate§i 
gormezo Allah Teala: «Sizden oraya gitmeyecek hi~t kimse yokturo» bu
yurmu§tUro ~uphesiz Allah yolunda zikir ve nafaka yedi yuz kat katla
mro Diger bir rivayette de: Yedi yfiz bin kat katlamr, buyurulmU§tUro 
Ebu Davud'un Eou Tahir kanahylao 0 0 Sehl'den, onun babasmdan, onun 
da Allah Rasulu (soao) nden rivayetine gore, Namaz, oru~t ve zikir Al
lah yolunda harcama uzerine yedi yUZ kat katlamr (bunlarm sevab1 
Allah yolunda harcamamn yedi yuz kat1d1r) 0 Abdurrezzak'm Ma'mer'
den, onun da Katade'den rivayetine gore o, «Sizden oraya gitmeyecek 
hi~t kimse yokturo >> ayeti hakkmda: Bu, onun ·uzerinden gec;mektir, de
mi§tiro «Sizden oraya gitmeyecek hi'<; kimse yokturo» ayeti hakkmda 
Abdurrahman ibn Eslem de §6yle diyor : Muslumanlarm ugramas1, 
onun uzerindeki kopruden ge~meleridiro Mu§riklerin ugramas1 ise ona 
girmeleridiro Allah Rasulu tsoao) §6yle buyuruyor: o gun ayag1 kayan 
erkek ve kadmlar pek ~tokturo 0 gun kopruyfi iki saf melek ku§atmi§tlro 
Onlarm dualan : Ey Allah, kurtar, kurtar, §eklindediro Suddi'nin Mur
re'den, onun da ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, «Bu, Rabbmm yap
mayi uzerine ald1~ kesin bir hukumduro>> ayeti hakkmda §6yle diyor: 
Bu, Rabbmm uzerine ald1g1 kesinle§mi§ bir yemindiro Mucahid de ayet
teki ( ~T...::... . 

0

) kelimesini; kazad1r, §eklinde ac;1klaro ibn Cureyc de bOy
le soyleml§tir ~ 

«Sonra Biz, takvaya erenleri kurtaracagiZo>> Butun yaratlklar ate§ 
uzerinden ge(fip .kafirler ve gunahlan olc;usunde gunahkar as_ilerden 
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ona dii§enler dii§tiikten sonra Allah Teala amelleri i:Hc;iisiinde inanmi§ 
ve takvaya ermi§ kimseleri oradan kurtaracakt1r. Onlarm S1rat iize
rinden gec;meleri ve htzlan diinyada yapmi§ olduklan amelleri Ol~ii

siincedir. Sonra (Bu gec;enler) inananlardan biiyiik giinah sahibleri 
hakkmda ~efaat edecekl~rdir. Melekler, peygamberler ve inananlar §e
faat edecekler de yiizleri - ki secde yerleridir- di§mda ate§ tarafmdan 
yenilmi§ bir~ok kimseyi c;tkaracaklardtr. Onlarm bu kimseleri ate§ten 
~Ikarmalan, kalblerindeki imanlan olc;iisuncedir. once kalbinde iman
ctan bir dinar ag1rhgt olan kimleri c;ikaracaklar, sonra onlan ta'kib eden
leri sonra onlan ta'kib edenleri, sonra da onlarm pe§inden gelenleri <;1-
karacaklardir. Nihayet kalbinde imandan en a§agt, en a§a~, en a§agi zer
re ag1rhg1 olam t;Ikaracaklardlr. Daha sonra Allah Teala, hie; bir haytr 
i§lememi~ dahi olsa omriinde bir gun «Allah'tan ba§ka ilah yoktur.» di
yenleri de ate§ten <;1karacak, orada devamh kalmas1 vacib ol.anlar dl§lll· 
tla ate§te kimse kalmayacak. Nitekim bu hususta Allah !Rasulii (s.a.) 
nden rivay~t edilen sahih hadisler mevcuddur. Bu sebeple Allah Teala: 
<~Sonra Biz, takvaya erenleri kurtaracag1z. Zalimleri de orada di?; iistii 
gokmii§ olarak b1rakacag1z.» buyurmu§tur. 
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73 - Ayetlerimiz kendilerine ac;akc;a okundugu za
man; kiifreden o adamlar mii'minlere: Bu iki tak1m insa
nin hangisinin makann daha iyi ve yeri daha giizeldir? 
derler. 

7 4 - Onlardan once nice nesilleri yok ettik ki, var
hk,c;a ve g6steri$c;e bunlardan c;ok daha iistiindiiler. 

Allah Teala haber veriyor ki Allah'm; delaleti ac;1k, huccet ve biir
hanhgi son derece ayan-beyan ayetleri kMirlere at;Ikc;a okundugu za
man onlar, bundan yiiz c;evirip inananlara kar§I ogiiniip ic;inde bulun
duklan bat1l dinin s1hhatma onlarm durumlanm delil getirerek der
ler ki : «~Bu iki tak1m insamn hangisinin makam1 daha iyi ve yeri da
ha giizeldir?n Yani bu iki tak1mdan kimin evleri daha giizel, mahalle
leri daha yiiksek ve sohbet meclisleri daha giizeldir? Ayette gec;en 
( : IJ..li i ) kelimesi, erkeklerin konu§mak i~c;in topland1klan yerdir. Ya
ni o~larm sohbet meclisleri daha ma'mur, gelip gideni daha ~oktur. 
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Bununla §6yle demek istiyorlar : Bu derecede oldugumuz halde nasil 
olur da biz batllda; onlar ise Erkam ibn E.bu el-Erkam ve benzeri ma
hallelerde .gizleniyor olduklan halde hak iizere olurlar? Nitekim Allah 
Teala, onlardan haber vererek §Oyle buyurur : <tO kii·~redenler inanan
lar i~in: Bu i§, bir hay1r olsayd1 onlar bunda bizi ge~emezlerdi, dedi
ler.» (Ahkaf, 11), Nuh'un kavmi de §oyle demi§ti: <<Sana m1 inanaca
giz? Halbuki sana uyanlar en rezil kimselerdir.» (~uara, 111) . Allah 
Teala ise §oyle buyurur : «Biz, boylece onlarm bir k1smm1 bir k1sm1yla 
denedik ki : Aram1zdan Allah bunlara m1 lutfetti? desinler. Allah, §iik
redenleri daha iyi bilen degil midir?n (En' am, 53) . Bu sebeple Allah 
Teala, onlarm §iiphelerine bir red makammda olmak iizere §Oyle bu
yurmaktadir : ((Onlardan once nice nesilleri yok ettik.n Yalanlayan ne
sil ve iimmetlerden nicelerini kiifiirleri sebebiyle helak etmi§izdir. On
lar varllk~a ve gosteri§~e. mal, §ekil ve goriinii§leri ile bunlardan ~ok 
daha iistiin, ~ok daha giizeldiler. A'me§'in Ebu Zabyan'dan, onun da 
ibn Abbas'tan rivayetine gi:ire; ibn Abbas ayetteki ( iW.I •) kelime
sini ev ile, ( ~..l:JI ) kelimesini meclis ile, ( -..::.., ~':il ,) kelimesini e§
ya ile, ( J )1 ) kelimesini de goriinii§le tefsir etmi§tir. ibn Abbas'
tan rivayetle Avfi ise §oyle diyor : Makam, meskendir. Nediyy; meclis, 
nimet ve i~inde olduklan giizelliktir. Bu, Allah Teala'mn kendilerini 
helak ettigi zamanda Firavun kavmi hakkmda buyurduklan gibidir. 
Allah Teala onlarm durumunu Kur'an'da §oyle nakleder: «Onlar nice 
nice baglan, pmarlan b1rakmi'§lard1.» (Duhan, 25); Makam; mesken 
ve nimet, Nediyy ise toplanageldikleri toplantl ve meclistir. Allah Te
ala Lut kavminin durumu hakkmda el~isine anlattlklan i\!inde : «Ve 
toplantllanmzda fena §eyler yapm1yor musun?n (Ankebut, 29) buyu
tur ki; araplar, meclise nadi ismi verir. Katade §6yle diyor : Muham
med (s.a.) in ashabmm ya§antllarmdaki zorlugu ve benizlerindeki sol
gunlugu gordiikleri zaman §irk ehli i§itmekte oldugunuz §U sozlerle 
onlarm kar§Ilarma ~1ktllar : <(Bu iki tak1m insamn hangisinin makam1 
da:ha iyi ve yeri daha giizeldir. » Miicahid ve Dahhak da boyle soylemi§
lerdir. Kimileri ayetteki «esasn kelimesinin mal anlamma geldigini, 
kimileri e§ya anlamma geldigini, kimileri de elbise anlamma geldigini 
soylemi§tir. Ayetin son kelimesi olan ( -~ J ) kelimesinin ise gorii
nii§ anlammda oldugu soylenmi§tir. Nitekim ibn Abbas, Miicahid ve 
bir ~oklan boyle soyliiyor. Hasan el-Basri ise, burada suretlerin kasde
dildigini sayler. Malik de buray1 :Mal yoniinden daha c;:ok, suretle:r yo
niinden daha giizel, diye a~1klar. Bu ac;:Iklamalann hepsi birbirine ya
km, ve dogrudur. 
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75 - De ki : Rahman, saplkhkta olanrn gunlerinin 
uzunlugunu uzattlk9a uzatlr. Nihayet tehdid edildikleri 
azabr veya kryamet giiniinii gordukleri zaman; kimin ye
rinin daha kotu ve taraftarlannrn daha gii9siiz oldugunu 
bileceklerdir. 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, Rablarma §irk ko§an, 
kendilerinin hak iizere, sizin de batll iizere oldugunuzu ileri siiren §U 
mii§riklere soyle :Rahman, sizden ve bizden sap1khkta olanm giinle
ri:::lin uzunlugunu uzattlk9a uzat1r. Siiresi bitip Rabbma kavu§uncaya 
kadar i9inde bulundugu durumda Rahman ona miihlet verir. Nihayet 
tehdid edildikleri ve ba§larma gelecek k1yamet giiniinii gordiikleri za
man, delil getirmi§ olduklan makamm hayirhhgi ve yerin gtizelligi mu
kabilinde kimin yerinin daha kotti ve taraftarlarmm daha gti9stiz ol
dugunu bileccklerdir. 

ccGiinlerinin uzur.dugunu uzatt1k9a uzatlr.» ayeti hakkmda Mtica
hid: Allah Teala onu azgmhg1 i9inde b1raklr, demi§tir. Ebu Ca'fer ibn 
Cerir -Allah ona rahmet eylesin- de bOyle anlatmi§tlr. Bu, i9inde bu
lunduklan durumda hidayet tizere olduklanm sanan mii§riklerle kar
§Ihkh la'netle§medir. Nitekim Allah Teala, ceDe ki : Ey Yahudiler, tum 
insanlan bir yana b1rakarak yalmz kendinizin mi Allah'm dostlan ol
dugunuzu iddia ediyorsunuz? Oyleyse bunda samimi iseniz oltimti te
menni edin.» (Cum'a, 6) ayetinde yahudilerle la'netle§meyi zikretmi§
tir. Yani bizden ve sizden bahl iizere olamn oltimiine dua edelim. §a
yet siz hak iizere oldugunuzu ileri siirtiyorsamz bu dua size zarar ver
meyecektir. Ve yahudiler bundan imtina' edip vazge9mi§lerdir. Bunun 
geni§9e a91klamas1 daha once Bakara suresinde ge9mi·§ti. Hamd, Al
lah'a mahsustur. Aynca ktiftir tizere 1srar edip; Hz. isa'mn, Allah'm 
cglu oldugu iddialarmda a§m gitmekte devam ettiklerinde Hiristiyan
larla olan la'netle§me Al-i imran suresinde zikredilmektedir. Allah Te
ala Hz. isa'mn kullugu ile onun Hz. Adem gibi yarat1lm1§ olduguna de
lalet eden huccet ve btirhanlanm zikrettikten sonra §Oyle buyurur : 
ccSana ilim geldikten sonra; kim seninle tartl§Irsa de ki : Gelin ogulla
nmlzl ve ogullanmz1, kadmlanmiZI ve kadmlanmz1, kendimizi ve ken-
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dinizi ~ag1rahm. Sonra la'netle§elim. AUah'm la'netinin yalancllann us
tune olmasm1 dileyelim.» (Al-i imran, 61). Hiristiyanlar da bundan 
imtina' etmi~lerdir. 

76 - Allah, hidayete erenlerin hidayetini artlnr. Ba
ki kalacak salih ameller; Rabb1n1n katmda hem sevab ola
rak daha hayrrh, hem de netice olarak daha hayrrhd1r. 

Allah Teala sap1khkta olanlarm, i~inde bulunduklarl durumdan 
medet ummalanm ve uzerinde bulunduklan hallerinin (sapikllklan
mn) arttlgm1 zikrettikten sonra hidayete erenlerin hidayetlerinin art
tigml haber verir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de §Oyle buyurulur: 
«Bir sure indirilince onlardan kimi : Bu, hanginizin imamm artlrd1? 
der. iman etrni§ olanlara gelince; onlarm imamm artlrrni§tlr. Ve on
iar, birbirleriyle mujdele§irler. Kalblerinde hastahk bulunanlarm ise, 
murdarhklarma murdarhk katmi§tlr. Ve ka:fir olarak olmu§lerdir.>l 
(Tevbe, 124-125). «Baki kalacak salih ameller» in a~1klarnas1 daha on
ce ge~rni§ti. Bununla ilgili hadisler de Kehf suresinde verilmi§ti. «Baki 
kalacak salih ameller; Rabbmm katmda hem sevab, muka:fat olarak 
daha hay1rh, hem de netice olarak (ve sahibine faydah olmas1 yonuy
le) daha hay1rhd1r.>> Abdurrezzak'm Orner ibn Ra§id kanahyla ... Ebu 
Seleme ibn Abdurrahman'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: Al
lah Rasulu (s.a.) bir giin oturdu, kuru bir dal ald1. Bir yaprag1 dU§Ur
du sonra §oyle buyurdu : ~uphesiz <<Allah'tan ba§ka ilah yoktur. Allah 
en yucedir. Hamd, Allah'a mahslistur. Allah'1 tesbih ederim.>> sozleri; 
ruzgarm §U aga~tan yaprag1 dU§i.irmesi gibi hatalan dU§Urur. Ey Ebu 
Derda, seninle aralanna engel konulmazdan once bunlara yapi§. Bun
lar; baki kalacak salih amellerdir. Bunlar; cennet hazinelerindendir. 
Ravi Ebu Seleme der ki: Bu hadis amld1g1 zaman Ebu Derda: Mutla
ka Allah'I tehlil edecegim, Allah'1 ululayacag1rn, Allah'I tesbih edece
gim, o kadar ki beni goren bir bilgisiz benim deli oldugumu samr. GO
runu§U ile bu hadis murseldir. Fakat bazan Ebu Seleme rivayeti ile Ebu 
Derda'dan nakledilmektedir ki, en dogrusunu Allah bilir. Hadis ibn 
Mace'nin Sunen'inde Ebu Muaviye kanahyla ... Ebu Derda'dan riva
yetle bu §ekilde mevcud olup ravi hadisi yukardakine benzer §ekilde 
zikretmi§tir. 
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77 - Ayetlerimizi inkar eden; bana el bette mal ve c;o
cuk verilecektir, diyeni gord\.in mu? 

78- 0, gorulmeyeni mi biliyor, yoksa Rahman ka
tlndan bir soz mu almr~? 

79 - Hayrr, onun soyledigini yazacag1z ve azabrnr 
uzattlkc;a uzatacag1z. 

80 - Onun soylemekte olduguna Biz, mirasc;1 olaca
giz. Kendisi Bize tek olarak gelecektir. 

Ayetlerimizi inkar Edenler 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Muaviye'nin ... Habbab ibn Eret'
den rivayetinde o, §byle anlat1yor : Ben demirci idim. As ibn Vail'in ba
na borcu vard1. Odemesini istemek iizere ona vard1m. HaJlr, Allah'a 
yemin ederim ki Muhammed'i inkar etmedik<;e sana borcumu Odeme
yecegim, dedi. Ben: Hay1r, Allah'a yemin ederim ki; sen ollip de ye
niden diriltilinceye kadar Muhammed (s.a.) i inkar etmeyecegim, de
dim. Ben oldiigiim, sonra diriltildigim zaman sen bana geldiginde, ora
da benim mal ve <;ocuklanm olacak, ben de sana veririm, dedi. Bunun 
iizerine Allah Teala : <cKendisi Bize tek olarak gelecektir.n k1smma ge
linceye kadar: c<Ayetlerimizi inkar eden; bana elbette mal ve <;ocuk 
verilecektir, diyeni gordiin mii?n ayetlerini indirdi. Hadisi Buhari ve 
Muslim ile ba§kalan degi§ik ~ekillerde A'me§'den rivayetle tahric et
mi§lerdir. Buhari'nin lafzmda §U k1s1m da vard1r: Ben Mekke'de de
mirci idim. As ibn Vail'e bir kill<; yaptlm ve borcunu odemesini iste
mek iizere ona geldim. Ve ravi hadisin devamm1 zikretti de, §byle dedi : 
<(Yoksa Rahman katmdan bir soz (bir giivence) mii alnn§?n Abdiirrez
zak'm Sevri kanahyla ... Mesruk'dan rivayetinde Habbab ibn Eret §Oy
le anlatml§: Ben, Mekke'de demirci idim. As ibn Vail i<;in i§ yaplyor
dum. Bana borcu birikti. Alacag1m1 istemek iizere ana vard1m. Bana : 
Muhammed'i inkar etmedik<;e sana borcumu odemeyecegim, dedi. Ben 

Tefsir, C. X. F . 325 



5178 iBN KESiR (Ciiz: 16; Silre: 19 

de: Sen oliip sonra diriltilinceye kadar Muhammed'i asla inkar etme
yecegim, dedimo Ben diriltildigim zaman benim mal ve ~ocuklanm 

olacaktlr, dedi. Bunu Allah Rasulii (soao) ne anlattlm da, Allah Teala : 
«Kendisi Bize te~ olarak gelecektiro» k1smma gelinceye kadar ·<cAyetle
rimizi inkar eden; bana elbette mal ve ~ocuk verilecektir, diyeni gor
diin mii?» ayetlerini indirdi. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi §6yle anla
tir :Allah Rasulii (soao) nun ashabmdan baz1lan As ibn Vail es-Seh
mi'den bor~ istiyor ve haklanm ondan almak lizere ona geliyorlard1 
da : Siz cennette altm, giimii'§, ipek ve biitiin meyvelerden olacagm1 
sanm1yor musunuz? diyorduo Onlar : Evet, oyle samyoruz, dediler de 
o: Bulu§ma yerimiz ahiret olsun (ahirette bulu§allm) o Allah'a yemin 
olsun ki (orada) bana mutlaka mal ve ~ocuk verilecek, sizin getirm~ 
oldugunuz kitabm bir misli bana mutlaka verilecek, dedi. Allah Teala 
da Kur'an'da ona misal verip: <cKendisi Bize tek olarak gelecektiro» 
k1smma gelinceye kadar ccAyetlerimizi inkar edeni gordiin mii?» ayet
lerini indirdi. Miicahid, Katade ve ba§kalan da ayetin As ibn Vail hak
kmda nazil oldugunu soylemi§lerdiro <<Bana elbette mal ve cocuk ve
rilecektiro» ayetindeki ( i..U J ) kelimesini; bazilan vav harfinin fet
hasl ile, digerleri de zammesi ile okumu§lardtr ki aym anlamdadtro 
Vav harfinin zammesi ile olamn ~ogul oldugu da soylenmi§tiro Fethas1 
ile tekildir ki bu, Kays leh~esindediro En dogrusunu Allah biliro (o 0 o) 

<cO, gorillmeyeni mi biliyor?» ayeti <cKiyamet giinii bana elbette 
mal ve ~ocuk verileceko» diyeni inkard1ro Yani : Ahirette onun ne
yi olacagm1 biliyor mu ki buna yemin etti? Yoksa Rahman katmdan 
Allah'm kendisine bunlar1 verecegine dair bir soz mil almt§? Daha on
ce ge~en Buhari hadisinde ayetteki ( f~ ) . kelimesinin soz, giiven
ce anlamma geldigi ge~mi§ti. "0, goriilmeyeni mi biliyor, yoksa Rah
man katmdan bir soz mil alml§?» ayeti hakkmda .Dahhak, ibn Ab
bas'm §oyle dedigini nakleder : (Bu soz) Allah'tan ba§ka ilah yoktur 
soziidiiro (bunu mu soylemi§ ki) onunla umuyor? Muhammed ibn Ka'b 
el-Kurazi ayetteki ahdin; Allah'tan ba§ka ilah olmadtgma dair §eha
det oldugunu soylemi§, sonra da . «Yoksa Rahman katmdan bir soz mii 
alml§?» ayetini okumU§tUro 

:Ayetin ba§mda bulunan ( ')$" ) kelimesi; kendinden onceki kts
ml men'etme, kendinden sonrakini ise te'kid ve gii~lendirme i~indiro 

Hay1r, anun istedigini, kendi nefsi i~in temenni etmi§ oldugu §ey hak
kmdaki hiikmiinii ve Yiice Allah'1 inkanm yazacag1zo Ahiret yurdunda 
soyledigi bu soze ve diinyadaki kiifriine kar§thk olarak azabm1 uzat
tik~a uzatacag1zo Soyledikleri ve kendine verilecegini sand1g1 mal ve 
gocugu ondan sokiip alacag1z da bunlar Bize kalacaktlro Diinyada ken-
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disinin alanlara ilaveten ahiret yurdunda kendisine mal ve ~acuk ve
rilecegine dair soylediginin aksine di.inyada iken kendisinin alan §ey
ler de ahirette kendinden sayulup almacakt1r. Bu sebeple Allah Teala : 
«(Mal ve ~acuktan aynlmi§ alarak) kendisi Bize tek olarak gelecektir.n 
buyurmu§tur. Ali ibn Ebu Talha'mn rivayetine gore ibn Abbas, ((Onun 
oylemekte alduguna Biz, miras~1 alacag1z.» ayetini : Biz ana varis ala
ca~z, §eklinde a~1klar. Mi.icahid de : Soyledigi mal ve ~ocuk bize ka
lacaktlr, a~1klamasm1 getirir ki bu, As Ibn Vail'in soyledigidir. Abdi.ir
rezzak'm Ma'mer'den, anun da Katade'den rivayetinde o, ayeti : Ya
mndaki '§eyler bize kalacaktir, §eklinde anlami§tlr. Bu Allah Teala'mn : 
ccBana elbette mal ve ~acuk verilecektir.» diye buyurdugudur. Buras1 
Ibn Mes'ud'un k1raetinde : Yamndakilere vari.r . alacag1z, yanmdakiler 
Bize kalacaktlr, anlammda almak i.izere ( o...l:.$:. L. ~) .J ) §eklinde
dir. Katade, ((Kendisi Bize tek olarak gelecektir.» ayetini : Mall ve ~a
cugu olmaks1zm, §eklinde a~1klar . Abdurrahman Ibn Zeyd i:.bn Eslem 
de ayeti §6yle a~1klar : Soyledikleri, di.inyadan t aplad1klan ve arada i§
ledikleri §eyler Bize kalacaktlr ve kendisi soylemi§ aldugu bu §eylerden 
aynlml§ halde Bize tek alarak gelecektir. Ondan ne az, ne de ~ak hie; 
bir §ey anun pe§inden gelmeyecektir. 

81 - Onlar, kendilerine guc; kazand1rs1n diye Allah'1 
b1rakarak ihihlar edindiler. 

82 - Hayrr, onlar kendilertnin ibadetlerini inkar ede
cekler ve aleyhlerine doneceklerdir. 

83 - Bilmiyor musun ki, kafirlerin iizerine; onlan 
k1~krrtan ~eytanlar gonderdik. 

84 - Su halde sen, onlara kar~1 acele etme. Biz, on
lann giinlerini sayd1kc;a say1yoruz. 

Allah Teala, Rablarma §irk kO§an mii§riklerin kendileriyle gi.ic; ka
zanmak ve kendilerinden yard1m ummak i.izere Allah'm dl'§mda tann-
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lar edindiklerini haber verir. Sonra durumun onlann sand1g1 gibi ol
madigmi, goz diktiklerinin ve arzulad1klarmm meydana gelmeyecegi
ni haber vererek §6yle buyurur: Hay1r, k1yamet gunu putlar kendileri
nin ibadetlerini inkar edecekler ve onlarm zannettiklerinin tersine 
aleyhlerine doneceklerdir. Nitekim ba,§ka bir ayette §oyle buyurulur : 
«Allah'I b1rak1p ta k1yamet gunune kadar cevab veremeyecek olana, 
kendilerine yap1lan du!lardan habersiz bulunan §eylere tapandau da
ha sap1k kim olabilir? insanlar bir araya getirildikleri zaman bunlar, 
onlara dti§man kesilirler ve onlarm tapmmalanm inkar ederler.» tAh
kat, 5-6). Suddi der ki : Hay1r, onlar (putlar) kendilerine tapmanla
rm ibadetlerini inkar edecekler ve bu putlardan umduklarmm tersi
ne onlar aleyhlerine doneceklerdir. ibn Abba.s'tan rivayetle Ali ibn Ebu 
Talha, ( T.A.;) kelimesini;! aleyhlerine donecek yard1mcllar, olarak 
a<;Iklar. Mucahid de §Oyle der: Onlara kar§l onlarla mucadele edip ya
lanlayacak yardimcilar olacaklard1r. ibn Abbas'tan rivayetle A vfi, ayet-
teki ( T.A.; l kelimesini; arkada§lar ve yaklnlar, olarak a~1klar. Kata
de : Birbirlerine la'net edecek ve birbirlerini inkar edecek ate§teki ar
kad&§lar, der. Suddi bu kelimeyi: Has1mhkta, dti§manhkta. sert hasim
lar, olarak ac;1klar. Dahhak da bu kelimeyi; dti'§manlar, anlamma al
mu~tlr. ibn Zeyd bu kelimenin; bela, anlammda oldugunu soylerken Ik
rime; hasret anlamma almi'§tlr. 

ccBilmiyor musun ki, kafirlerin uzerine; onlan k1§k1rtan §eytanlar 
gonderdik.» ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha: Onlan azdi
np yoldan c;1karacak §eytanlar gonderdik, ac;Iklamasm1 getirir. Yine 
ibn Abbas'tan rivayetle Avfi de: Onlan Muhammed ye ashab1 fizerine 
kl§klrtmak tizere, ilavesini getirir. Mucahid, ayetteki ( ijl ~jji ) klS
ffilm; gunahlara c;ag1ran; Katade : Allah'a isyan olan §eylere stirtikle
yen; Sufyan es-Sevri : Onlan te§vik edip acele ettiren; Suddi ise : Azdi
ran, §eklinde ac;Iklami§lardlr. Abdurrahman ibn Zeyd buramn; wRah
inan'I anmaya goz yumana yamndan aynlmayacak bir §eytam arka
da§ veririz.» (Zuhruf, 36) ayeti gibi oldugunu sayler. 

cc~u halde sen, onlara kar§l acele etme. Biz, onlarm gunlerini say
dlkc;a say1yoruz.>> Ey Muhammed, sen bunlann ba§ma azabm gelmesin
de acele etme. Biz, onlarm gunlerini sayd1kc;a say1yoruz. Onlan sayih 
ve mazbut bir sureye kadar geciktirmekteyiz. Onlar, hie; §Uphesiz Al
lah'm azabma ve cezaland1rmasma ugrayacaklard1r. <<Zalimlerin yap
tlklanndan Allah'1 gafil sanma. Onlan sadece gozlerin deh§etle belere~ 
cegi bir gune kadar te'hir etmektedir.» (ibrahim, 42), «Biz, onlara s1rf 
gunahlan c;ogalsm diye muhlet veriyoruz.»: (Al-i imran, 178)' ccOnlaTJ 
az bir sure gec;indirir, sonra da ag1r bir azaba surukleriz.,, (Lokman, 
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24), ccYa§aym bakahm; varacagm1z yer, §iiphesiz ate§ olacaktlr, de.» 
(Ibrahim, 30). Siiddi der ki : Biz onlarm y1llanm, aylanm, giinlerini ve 
saatlanm sayd1kc;a saYlyoruz. Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan ri
vayetinde o, «Biz, orilarm giinlerini sayd1kc;a say1yoruz.» ayetinde : Biz, 
diinyada onlarm nefeslerini saymaktay1z, demi§tir. 

85 ~ Muttakileri o gun Rahman'1n huzlirunda, O'na 
gelmi~ konuklar olarak toplanz. 

86 Mucrimleri de suya goturur gibi cehenneme sii-
reriz. 

87 Rahman'1n katlnda, ahid alrm~ olanlardan b~-
kasi asla ~efaatta bulunamayacaktir. 

Rahman'm Huzftrunda Miittakiler 

Allah Teala diinya yurdunda Allah'tan korkan, el\!ilerine tabi olup 
onlarm kendilerine haber verdiklerini dogrulayan, emrettiklerine itaat 
edip men'ettiklerinden vazgec;en takvaya ermi§ dostlanm k1yamet gii
nii ken~isine gelen konuklar olarak ha§redecegini haber veriyor~ Ayet-
teki ( ..ti )I _) kelimesi; binitli olarak gelenler, anlammdad1r. <?nlar 
ahiret yurdu binitlerinden nurdan, soylu atlara binmi§ olarak kendisi
ne vanlanlann en hay1rhsma, O'nun §eref ve ho§nudluk yurduna gele
ceklerdir. Elc;ilerini yalanlayan ve onlara z1d giden miicrimlere gelin
ce; onlar susarm§ halde suya gotiiriiliir gibi kabaca ve sert bir §ekilde 
ate§e siiriikleneceklerdir. Ata, ibn Abbas, Miicahid, Hasan, Katade ve 
bir ~oklan onlarm susarni§ halde ate§e siiriileceklerini belirtmi'§lerdir. 
i§te orada : «Bu iki tak1m insanm hangisinin makam1 daha iyi ve ye
ri daha 'giizeldir?» denilecektir. ibr~ Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said 
el-E§ecc'in... ibn Merzuk'dan rivayetinde o : «Miittakileri o giin Rah
man'm huzurunda, O'na gelmi§ konuklar olarak toplanz.» ayeti hak
kmda §5yle demi§tir : Mii'min kabrinden \!Ikl§l s1rasmda onu daha on
ce gordiigii suretlerin en giizeli ve kokularm en ho§U ile birisi kar§Ilar. 
Mu'min : Sen kimsin? diye sorar. 0 : Beni tamm1yor musun? der. Mii'
min : Hay1r, §U kadar var ki Allah senin kokunu ho§ ve yiiziinii giizel 
kllml'§, der. 0 kimse : Ben, senin salih amelinim. Aym §ekilde sen diin-
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yada iken ameli guzel ve ho§ idin. Dunyada ben uzun sure sana bin
dim, haydi gel bana bin, der. Mu'min ana biner. i§te Allah Teala'nm: 
<cMuttakileri o gun Rahman'm huzurunda, O'na gelmi'§ konuklar ola
rak toplanz.» kavli budur. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha 
<~Muttakileri o giin Rahman'm huzurunda, O'na gelmi§ konuklar ola
rak toplanz.)) ayetindeki ( i,..lj J ) kelimesini : Binitliler olarak, §eklin
de a~Iklar. ibn Cerir'in ibn MU.Senna kanallkla .. . Ebu Hureyre'den ri
vayetinde bu ayet-i kerime hakkmda o : Develer uzerinde, demi§tir. ibn 
Cureyc; onlann soylu atlar uzerinde olacaklanm sbylerken, Sevri de; 
develere binmi§ olarak geleceklerini belirtir. Katade ((Muttakileri o 
gun Rahman'm huzurunda, O'na gelmi§ konuklar olarak toplanz.» 
ayetinde: (Onlan) cennete (toplanz), §eklinde a~1klar. imam Ah
med'in oglu Abdullah babasmm Musned'inde der ki: Bize Suveyd ibn 
Said'in ... Nu'man ibn rsa'd'dan rivayetinde o, §byle anlatml§ : Hz. Ali 
(r.a.) nin yamnda oturuyorduk. <rMuttakileri o gun Rahman'm huzu
runda, O'na gelmi§ konuklar olarak toplanz.» ayetini okudu ve §oyle 
dedi : Allah'a yemin olsun ki onlar ayaklan uzerinde ha'§rolmayacak
lardlr. El~iler hey'eti ayaklan uzerinde (yaya olarak) ha§rolunmaz. 
Fakat byle develer uzerinde olacaklar ki, yarat1klar onun bir benze
rini g6rmemi§lerdir. 0 develerin egerleri altmdand1r. Onlann iizerine 
binecekler ta ki cennet kap1lanm ~almcaya kadar. ibn Ebu Hatim ve 
ibn Cerir de hadisi Abdurrahman ibn ishak el-Medeni kanallyla riva
yet etmi§lerdir ki onda §U fazlallk vard1r: 0 develerin iizerinde altm- . 
dan egerler vard1r. Kayt§lan zeberceddir. Hadisin kalan k1sm1 yukar
dakinin aymd1r. Burada ibn Ebu Hatim, ger~ekten garib ve merfu' 
bir hadis rivayet eder ve der ki: Bize babam'm ... Ebu Muaz el-Basri'
den rivayetinde o, §Oyle anlatml§tlr : Bir gun Hz. Ali : <<Muttakileri o 
gun Rahman'm huzurunda, O'na gelmi§ konuklar olarak toplanz.» 
ayetini okuyup : Ey Allah'm el~isi, ben el~ilerin binitli olacagm1 sam
yorum, dedi de Allah Rasulu (s.a .) §Oyle buyurdu: Nefsim kudret eHn
de olan (Allah) a yemin ederim ki; onlar, kabirlerinden \!Iktlklarmda 
onlan· kanatlan alan beyaz develer kar§Ilayacak -veya onlara kanatli 
beyaz develer getirilecek- develerin uzerinde altm eger vard1r. Na
linlerinin kayt§l (bag1) nurdand1r. Her bir ad1mda goz alabildigince 
parlar. Onlar, kokunden iki kaynak <;Ikan bir agaca ula§Irlar. Birisin
den i~erler, bOylece i~lerindeki pislikler y1kamr. Digerinden ytkamrlar 
da bundan sonra bir daha asla derileri pislenmez, sa~lan dag1mk ve 
pis olmaz. Onlann uzerine guzel nimetler ak1t11Ir. Cennet kaplSlna ula
§Irlar. Bir de gorurler ki altm kanatlan iizerinde k1rm1Z1 yakuttan bir 
halka var. Kap1 kanad1 iizerindeki halkayt ~alarlar. Ondan \!lkan ses, 
her bir huriye, e§inin gelmekte oldugunu ula§tlnr. Huri hizmet~isini 
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g6nderir de gelen mii'mine cennetin kap1sm1 a<;ar. Mii'min ki§i o hiz
met<;iyi goriince, onun i<;in secdeye kapamr. Hizmet<;i : Kald1r ba§ml, 
ben sadece senin hizmet<;inim, senin emrine gorevlendirildim, der. Mii'
min ki§i ona tabi olup pe§ine dii§er. Huriler heyecanla, acele ile ko§U
§urlar. inci ve yakut <;adirlardan <;1k1p gelir, onu kucaklar sonra : Sen 
benim sevgilimsin, ben de senin sevgilinim. Ben olmeyecek ebediyim. 
Ben eskimeyecek nimetim, ben asia k1zmayacak ho§nud olamm. Ben 
aynlmayacak (gitmeyecek) olan kallciyim, der. Oyle bir eve girer ki 
t'abanmdan tavanma olan mesate yiiz bin kulac;tlr. San, k1rm1zl ve ye
~il yollu inci ta§lardan yap1lmi§tlr. Bu yollardan hie; biri digerine ben
zemez. Evde yetmi·§ taht, her bir taht iizerinde yetmi§ ortii, her bir or
til iizerinde yetmi§ e§, her bir e§in iizerinde yetmi§ hulle vard1r. Bal
dirlarmm ic;i hullelerin arka:smdan goriiliir. Onunla temasm1 sizin §U 
gecelerinizden bir gece siiresince tamamlaytp ge<;irir. Altlarmdan ne
hirler akar: Tad1 ve rengi bozulmayan su nehirleri -bulanma olma
yan saf su nehirleri- bir hayvanm memelerinden <;Ikmami§, tad1 de
gi§memi'§ siit nehirleri, insanlarm ayaklanyla Sikmami§ olduklan, 
ic;enlere lezzet veren i<;ki nehirleri, anlarm karmlarmdan <;1kmam1§ saf 
bal nehirleri. Meyveleri tat11 bulur da dilerse ayakta, dilerse oturarak 
ve dilerse yaslanarak onlardan yer. Sonra Allah Raswii (s.a.) : «Mey
ve agac;lanmn golgeleri iizerine sarkitllmi§, meyveleri de a§agi egdiril
mi§tir.» (insan, 14) ayet-i kerime'sini okuyup §6yle devam etti : Ye
mek arzulad1~nda ona beyaz -baz1 kere ye§il de demi§tir- bir ku§ 
gelir. Kanatlanm kaldmr ve mii'min ki§i hangi <;e§itten istiyorsa onu is
tedigi yerden yer, sonra ku§ uc;up gider. Melek (onun) yamna girer ve: 
«Selam sana; i§te o cennet ki, i'§lediklerinize kar§Ihk size miras kllm
dl.» (Zuhruf, 72) der. Hurinin k1llarmdan bir kll §ayet yeryiizii halki
na dii§mii'§ olsayd1, giine§i oyle bir aydmlatlrd1 ki giine§ onun yamn
da nur i<;inde bir siyahllk gibi kahrd1. Hadis bu §ekilde merfu' olarak 
rivayet edilmi§tir. el-Mukaddimat'ta bize bu hadis Hz. Ali (r.a.) nin 
sozii olarak yukardakine benzer §ekilde rivayet edildi ki bu daha dog
ru gibi goriinmektedir. En dogrusunu Allah bilir. 

<cMiicrimleri de suya gotiiriir gibi (susaml§ halde) cehenneme sii
reriz.» inananlarm birbirlerine §efaat etmeleri yanmda miicrimler ic;in 
§efaat edecek hie; kimse yoktur. Nitekim Allah Teala onlardan haber 
vererek ba'§ka bir ayet-i kerime'de §6yle buyurur : <<~imdi bize §efaat 
eden kimse yoklpr. Ve siCak bir dostumuz da yoktur.» (~uara, 100-101). 

<<Rahman'm katmda ahid almi§ olanlardan ba§kas1 asla §efaatta 
bulunamayacaktlr.» ayetindeki istisna, istisna-i munkatl'd1r. Yani : 
Fakat Rahman'm katmda bir ahid edinmi'§ olanlar (§efaatta buluna
bilecektir). Bu ahid de Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma §ehadet etmek 
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ve onun hakk1m (§ehadetin hakk1m) yerine getirmektir. Ali ibn Ebu 
Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetinde o, «Rahman'm katmda ahid alnn§ 
olanlardan ba§kasl. .. » ayeti hakkmda §oyle demi§tir : Ahid; Allah'tan 
ba§ka ilah olmad1gma §ehadet etmek, gii~ ve kudretin ancak Allah'm 
oldugunu ikrarla ancak Allah'tan ummaktlr. ibn Ebu Hatim'in Osman 
ibn Hruid el-Vas1ti kanahyla ... Esved ibn Yezid'den rivayetine gore Ab
dullah ibn Mes'ud: «Rahman'm katmda ahid almi§ olanlardan ba§ka
Sl. . _)) ayetini okumu§, sorira §oyle demi§ : Allah katmda bir ahid edin
mi§lerdir. §iiphesiz Allah Teala k1yamet giinii: Kimin Allah katmda 
bir ahdi varsa ortaya koysun, buyuracakt1r. Onlar: Ey Ebu Abdurrah
man, bize ogretsen, dediler de §oyle dedi : Ey Allah'1m, goklerl ve ye
h yaratan, gayb1 ve mevcud olam bilen; bu diinya hayatmda ben Sa
na soz veriyorum ki eger beni kendi amelime havale edersen bu ancak 
beni kotiiliige yakla§tmp hay1rdan uzakla§tmr. Ben ancak Benin Rah
metine giiveniyorum. Benim i~in katmdan k1yamet giiniine ula§tlra
cagm bir ahid k1l. Sen asla soziinden caymazsm, deyin. 

:Mes'udi der ki : Bana Zekeriyya'mn. .. ibn Mes'ud'dan naklettigi
ne gore; o, bu duaya §Unlan da eklermi§: Korkarak, Sana s1gmarak, 
Senden bagi·§lanma dileyerek, korkup (sevab1m) isteyerek ... Sonra ibn 
Ebu Hatim bu haberi ba§ka bir kanaldan ve yukardakine benzer §e
kilde Mes'udi'den rivayet etmi§tir. 

88 - Bir k1s1m kimseler : Rahman 90cuk edindi, de
diler. 

89 -Andolsun ki, ortaya 90k kotii bir 9ey attm1z. 
90 - N eredeyse gokler par9alanacak, yer yanlacak ve 

daglar g69ecekti; 
91 - Rahman' a 90CUk isnad etmelerinden otiirii. 
92 - Oysa Rahman' a vocuk edinmek yar~maz. 
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93 - Ciinkii goklerde ve yerlerde olan her ~ey, Rah
man' a kul olarak gelecektir. 

94 - Andolsun ki, ilmi onlan ku~atmr~ ve teker te
ker saymr~trr. 

95 - Hepsi kryamet giinii O'na tek olarak gelecektir. 

Rahmfm'a «;oouk isnad Edenler 

Allah Teala bu '§erefli surede Hz. isa (a.s.) nm kullugunu ve onu 
Meryem'den babas1z olarak yaratt1grm anlattlktan sonra, · Allah i~in 

~ocuk iddia edenleri inkar makamma ge~er. Allah Teala mukaddestir 
ve bundan son derece uzaktlr, mtinezzehtir. ~oyle buyurur: «Bir k1s1m 
kimseler: Rahman ~ocuk edindi, dediler. Andolsun ki (bu soztintizde) 
ortaya ~ok kotti bir §ey attm1z.n ibn Abbas, Mticahid, Katade ve Malik 
ayetteki ( r~l ) kelimesini; btiytik, kelimesiyle a~Iklaml§lardlr. 

«Neredeyse gokler par~alanacak, yer yanlacak ve daglar go~ecek
ti; Rahman'a ~ocuk isnad etmelerinden ottirti.n Ademogullarmm gti
nahkarlarmdan bu sozti i§itmeleri . s1rasmda Rabbi ta'zim ve iclal se
bebiyle az kald1 boyle olacakt1. Zira onlar Allah'1 birleme uzere te'sis 
edilmi§ yaratlklard1r. O'ndan ba§ka ilah yoktur. O'min ortag1, benze
ri, ~ocugu, arkada§l ve dengi yoktur, §eklinde bir tevhid tizere yaratll
ffil§lardlr. Bilakis 0 (Allah), Ahad ve Samed oland1r. 

«Her §eyde O'nun "bir" (Vahid) olduguna delalet eden bir al.amet 
vard1r.>> 

ibn Cerir der ki : Bana Ali'nin ... ibn Abbas'tan rivayetinde o, «Ne
redeyse gokler par~alanacak, yer yanlacak, . daglar go~ecekti; Rah
man'a ~ocuk isnad etmelerinden ottirti.>> ayeti hakkmda '§Oyle demi§
tir : GOkler, yer ve daglar ile insanlarla cinler di§mda btittin yaratlk
lan §irkten korktu. Az kald1 Allah'm azametinden yerlerinden aynla
caklardi (go~tip ~okeceklerdi) . Nas1l ki Allah'a ortak ko§mayla bera
ber bir mti§rigin iyiligi fayda vermiyorsa, aym §ekilde Allah Teala'nm 
Allah'I birleyenlerin gtinah1m bag1§layacagm1 umanz. Allah Rasulti 
(s.a.) §oyle buyurmu§tur : Oltilerinize; Allah'tan ba§ka ilah olmad1g1, 
§ehadetini telkin edin. Kim, oltimti :masmda bunu soylerse; cennet 
onun i~in vacib olur. Onlar : Ey Allah'm el~isi , bir kimse bu ctimleyi 
saghgmda soylerse? dediler de: Bu, daha ~ok vacib k1lar, daha ~ok va
cib k1lar, buyurup §Oyle devam etti : Nefsim kudret elinde olan (Al
lah) a yemin ederim ki gokler, yerler, onlardakiler, ikisi arasmdakiler 
ve altmdakiler getirilip terazinin bir kefesine konulmw~ olsalar; diger 
kefeye de Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma dair ·§ehadet konulmu§ ol-
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sayd1, bu digerlerine ag1r basardi. Hadisi ibn Cerir bOyle rivayet edi
yor. (Daha once ge~en ve iizerinde Allah'tari ba.§ka ilah olmad1gma da
ir §ehadet bulunan) «etiket hadisi» de buna §ehadet etmektedir. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Dahhak, <<Neredeyse gokler par~alanacak ... » ayetinde: Allah'm aza
meti korkusuyla neredeyse gokler par~alanacak, der. Abdurrahman 
ibn Zeyd ibn Eslem ise bu par\!alanmamn Allah i~in .ofkeden olacagl
m sayler. ibn Abbas «Daglar g~ecekti.» ayetini: Daglar ytk1lacakti, 
§eklinde anlami§tlr. Said ibn Ciibeyr de burada : Pe§pe§e birbiri iizeri
ne kmhp go~ecekti, demi§tir .. 

ibn Ebu Hatim'in Muhammed ibn Abdullah ibn Siiveyd el-Mak
buri kanahyla ... Abdullah (ibn Mes'ud) dan rivayetinde o, §6yle de
rni§tir: ~iiphesiz dag, (ba§ka bir) daga ismiyle ~agmp: Ey filanca, bu
giin sana Allah'I zikreden biri ugrad1 m1? diye sorar . .Sorulan evet, der 
ve sevinip ferahlar. -Ravi Avn der ki: ~iiphesiz gokler ve daglar hay
n daha ~ok i§itirler. Soylendigi zaman batih ve yalam i§itir de ba§ka
sim hi~ i§itmezler mi?- Sonra Abdullah: «Neredeyse gokler parala
nacak, yer yanlacak ve daglar go~ecekti; Rahman'a ~ocuk isnad etme
lerinden otiirii.» ayetlerini okumu§tUr. Yine ibn Ebu Hatim'in Miinzir 
ibn ~azan kanahyla ... Galib ibn Acred'den rivayetine gore; Mina mes
cidinde ~am ahalisinden birisi ona rivayet edip §6yle demi§: Bana 
ula§tl~na gore Allah Teala yeryiiziinii ve ondaki aga~lan yarattigm
da, yeryiiziinde Ademogullarmm gelip de bir fayda bulamad1klan hi~ 
bir aga~ yokmu§. Ademogullarmdan giinahkarlar, §U biiyiik kelimeyi; 
«Rahman ~ocuk edindi.» sozlerini konu§uncaya kadar yeryiizii ve aga~
lan bu §ekilde devam etmi§. Onlar bu kelimeyi konu§tuklarmda yer
yiizii iirpermi§ ve aga~lar dikenli olmu§lar. Ka'b el-Ahbar der ki: On
lar bu sozlerini soylediklerinde melekler Ofkelenmi§, cehennem alev
lenmi§tir. imam Ahmed'in Ebu Muaviye kanahyla ... Ebu Musa (r.a.) 
dan rivayetinde Allah Rasillii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : i'§ittigi ezaya 
Allah'tan daha ~ok sabreden hi~ kimse yoktur: O'na §irk ko§ulup 0'
nun ~ocugu oldugu ileri siiriiliiyor da 0, onlara afiyet veriyor, onlan 
koruyor ve nziklandmyor. Hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde tah
ric etmi§lerdir. Bu rivayetlerden birinin lafz1 §6yledir: Onlar, Allah 
kendilerini nz1klandmp afiyet verip dururken O'nun ~ocugu oldugu 
ileri siiriiyorlar. 

«Oysa Rahman'a ~ocuk edinmek yara§maz.» Bu, O'nun celfi.l ve 
azametinden otiirii O'na yara§maz. Zira yaratiklarmdan O'na denk 
olan yoktur. Biitful yaratiklar O'nun kulland1r. Bu sebeple §6yle bu
yurur: «<;iinkii goklerde ve yerlerde olan her '§ey Rahman'a mutlaka 
kul olarak gelecektir. Andolsun ki, ilmi onlan ku§atml§ ve teker teker 
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saymi§tlr.» Erkegi, di§isi, ku<;U.k ve buyugu ile yarattlgmdan k1yamet 
giinune kadar onlar;n saylSlm en iyi bilendir. «Hepsi k1yamet gunu 
O'na tek olarak gelecektir.» O'nun herhangi bir yardimCISI, tek ve or
tag! olmayan Allah'tan ba§ka koruyup esirgeyicisi yoktur. Yaratlkla
n hakkmda diledigi ile hukmedecektir. Zerre ag1rllg1 haks1zhk etme
yen Adil'dir 0. Elbette hi<; kimseye haks1zllk yapmaz. 

96 - Muhakkak ki iman edip salih amel i~leyenleri, 
Rahman sevgili k1lacaktlr. 

97 - i~te Biz, bunu muttakilere mujdeleyesin ve 
in8:dQl bir kavmi uyaras1n diye senin dilinle indirerek ko
layla~tlrdlk. 

98 - Onlardan once nice nesilleri yok ettik. $imdi on
lardan hiQ bir varhk emaresi hissediyor veya bir ses i~i
tiyor musun? 

Miittakilere Miijde 

Allah Teala, §eriat-I Muhammediye'ye uygunlugu ile Allah'1 ho§
nud eden salih amelleri i§leyen inanan kullan i<;in salih kullarmm kalb
lerinde onlar i<;in bir sevgi yaratacagm1 haber veriyor. Bu, §Uphesiz 
olacak ve ka<;Imlmaz (zaruri) bir durumdur. Bu; Allah Rasulu (s.a.) 
nden degi§ik §ekillerde rivayet olunan sahib hadislerde belirtilmi§tir. 
imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... Ebu Hureyre'den, onun da Hz. 
Peygamber (s.a.) den rivayetinde o, §oyle buyurmu§: ~uphesiz Allah 
Teala bir kulu sevdigi zaman Cibril'i <;agmr ve : Ey Cibril, Ben filam 
seviyorum, sen de onu sev, buyurur. Cibril onu sever. Sonra Cibril, gok 
ehli i<;in de nida edip : ~uphesiz Allah filam seviyor, der. GQk ehli onu 
sever. Sonra onu Allah yeryuzunde sevgili k1lar. Allah Teala bir ku
la da bugzettigi zaman Cibril'i <;agmr ve : Ey Cibril, Ben filancaya 
bugzediyorum, sen de ana bugzet, buyurur. Bunun uzerine Cibril de 
ona bugzeder sonra gok ehli i<;in de: ~uphesiz Allah Teala filana bugz
ediyor, siz de ona bugzedin, diye nida eder ve gok ehli ona bugzeder7 
ler. Sonra onun i<;in yeryuzunde ofke, kin ve dU.§manhk konulur. Ha-
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disl Miislim, Siiheyl kanahyla; imam Ahmed ve Buhari de ibn Ci.ireyc 
kanahyla ... Ebu Hiireyre'den, o da Hz. Peygamber (s.a.) den yukan
dakine benzer §ekilde rivayet etmi§lerdir. imam Ahmed der ki: Bize 
Muhammed ibn Bekr'in ... Sevban'dan, onun da Hz. Peygamber (s.a.) 
den rivayetinde §6yle buyurmu§ : Muhakkak kul Allah'm ho~Snudlugu
nu arar da bu durumda devam ederse, Allah Teala Cibril'e : ~iiphesiz 
filan . kulum Beni ho§nlid etmek istiyor. Muhakkak ki lrahme
tim onun iizerinedir, buyurur. Cibril : AUah'm rahmeti filan iizerine
dir, der. Bunu hamele-i Ar§ (Ar§'I ta§Iyan melekler) ve onlarm ~ev
resinde olanlar da soylerler. Nihayet yedi gok ehli bu sozii sayler, son
ra (bu soz) yeryiiziine iner. Hadis garib olup bu §ekliyle tahric etme
mi§lerdir. Yine imam Ahmed'in Esved ibn Amir kanallyla ... Ebu Uma
me'den rivtyetinde Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : ~iiphesiz 
sevgi Allah'tan, §6hret (bu sevginin yay1lmas1) goktendir. Allah Teala 
bir kulu sevdigi zaman Cibril (a.s.) e : ~iiphesiz Ben filaru seviyorum, 
buyurur. Cibril : Muhakkak Rabb1m1z filam seviyor, siz de onu sevin, 
diye nida e~er. -6yle samyorum ki Ravi ~erik: Onun i~in yeryiiziine 
sevgi iner, de demi§tir.- Bir kula da bugzettigi zaman Cibril'e : Ben 
filana bugzediyorum, buyurur, Cibril de ona bugzeder ve : Rabb1mz fi
lana bugzediyor, siz de ona bugzedin, diye nida eder. 6yle samyorum 
ki ~erik §6yle dedi : Onun i~in yeryiizti.nde kin, 6fke ve dii§manhk akl
tlhr. Hadis garib olup tahric etmemi§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki: 
Bize babam'm ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore Hz. Peygamber (s.a.), 
§Oyle buyurmu§tur : Allah Teala bir kulu sevdigi zaman Cibril'e : Mu
hakkak Ben filam sevdim, sen de onu sev, diye nida eder. Cibril de 
gokte nida eder, sonra onun i~in yeryiizii halkma sevgi indirir. i§te 
Allah Teala'mn : ccMuhakkak ki iman edip salih amel i§leyenleri; Rah
man sevgili kllacaktlr.» kavli budur. Hadisi Muslim ve Tirmizi Ku
teybe'den, o da Deraverdi'den rivayet etmi§ olup Tirmizi hadisin ha
sen, sahih oldugunu sayler. 

Miicahid'in ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, ccMuhakkak ki Rah~ 
. man onlar i~in bir sevgili kllacaktlr.» ayeti hakkmda: Diinyada insan
lar arasmda onlar i~in bir sevgi k1lacaktlr, demi§tir. Yine ibn Abbas'
tan rivayetle Said ibn Ciibeyr §6yle diyor : Onlan sever ve inanan kul
lanna onlan sevdirir. Mi.icahid, Dahhak ve ba'§kalan da bOyle sOyle
mi§tir. Yine ibn Abbas'tan rivayetle Avfi: Diinyada miisliimanlarca se
vilme, giizel bir nz1k ve dogru .bir din, der. Katade, ccMuhakkak ki iman 
edip salih amel i'§leyenleri; Rahman sevgili k1lacaktir.» ayeti hakkm
da §6yle diyor: Evet, Allah'a yemin olsun ki iman ehlinin kalbJerinde 
onlar i~in bir sevgi yaratacaktlr. Bize anlatlld1gma gore Herim ibn 
Hayyan §Oyle dermi§: Bir kul, kalbi ile Allah'a yoneldigi zaman Allah 
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Teala inananlarm kalbleriyle ona yonelir de sonunda ona inananlann 
evgi ve rahmetini bah§eder. Katade'nin naklettigine gore Osman ibn 

Affan (r.a.) §oyle dermi§ : Bir kul, hay1r olsun §er olsun bir amel i§le
diginde, Allah Teala onun amelinin elbisesini ona giydirir. ibn Ebu 
Hatim ~Allah ona rahmet eylesin-- der ki: Bize Ahmed ibn Sinan'
m ... Hasan el-Basri -Allah ona rahmet eylesin-- den rivayetinde o, 
§byle demi§tir: Bir adam: Allah'a yemin olsun ki Allah'a oyle bir iba
detle iba,det edecegim ki onda Allah'I zikredecegim, demi§ti. Hangi na
maz vakti olsa o, dikilmi'§ namaz k1lar olarak goriiliiyordu. Mescide ilk 
giren ve son \!Ikan idi. Ona ta'zimde bulunulmuyordu. Bu §ekilde yedi 
ay kald1. Her hangi bir kavme ugrasa : ~u muraiye (gosterr§ i<;in iba
det edene) bakm, diyorlardi. Kendi kendine: Oyle g()riiyorum ki ben 
hala kotii olarak amhyorum. Amdimin hepsini Allah i\!in kilacag1m, 
dedi, niyyetini tashihten ba§ka herhangi bir ilave yapmad1, daha on
ce yapagelmekte oldugu ameli fazlala§tirmadi. Bundan sonra hangi 
kavme ugrasa: ~imdi filana Allah Rahmet eylesin, dfyorlardi. Ve Ha
san : <~Muhakkak ki, iman edip salih amel i§leyenleri Rahman sevgili 
kilacaktir.» ayetini okudu. 

ibn Cerir bu ayetin, Abdurrahman ibn Avf'm hicreti hakkmda na
zi! olduguna dair bir haber rivayet ederse de bu hatad1r. Zira bu su
renin tamam1 Mekke'de nazil olmu§ ve hicretten sonra bundan herhan
gi bir ayet nazil olmami§tir. Bu haberin zaten isnadi da Sihhath de
gildir. En dogrusunu Allah bilir. 

i§te Biz, bunu (Kur'an'I) miittakilere; Allah'a icabet eden ve dog
rulayanlara miijdeleyesin ve inad<;I; kalbleri; egri, hakdan batila meyl
etmi§ bir kavmi uyarasm diye senin miikemmel, fasih, apa<;Ik Arap<;a 
olan dilinle indirerek kolayla§tlrdik. Miicahid'den rivayetle ibn Ebu 
Necih «inad<;I bir kavm» i; dogru yolda olmayanlarla a<;Iklar. Sevri'nin 
ismail es-Siiddi'den, onun da Ebu Salih'ten rivayetine gore ( L.} . 

i..U) kelimeleri; haktan meyledip sapan kavim, anlammadir. Hasan 
el-Basri bunlarm sag1r olduklanm soylerken, bir ba§kas1 «Kalblerinin 
kulaklan sag1r olanlar.» demi§tir. Katade, burada Kurey§'in kasdedil
digini soyler. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi, burada giinahkarlarm kas
dedildigini si:iyler. Leys ibn Ebu Siileym, Miicahid'den aym gorii'§ii nak-

leder. ibn Zeyd : ( ~~I ) kelimesi; <;ok zulmeden, anlammad1r, de

mi§ ve Allah Teala'nm : «Halbuki o, dii§manlarm en yamamdlr.» (Ba
kara, 204) ayetini okumu§tur. Onlardan once Allah'm ayetlerini inkar 
eden ve el<;ilerini yalanlayan nice nesilleri, iimmetleri yok ettik. ~imdi 
onlardan hi<; bir varhk emaresi hissediyor, onlardan herhangi birisini 
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goriiyor veya· onlara ait bir ses i§itiyor musun? ibn Abbas Ebu'l-Aliye, 
ikrime, Hasan el-Basri, Said ibn Ciibeyr, Dahhak ve ibn Zeyd, ayette-
ki ( T .:f'J ) kelimesini; ses ile tefsir etmi§lerdir. Hasan ve Katade ise 
§oyle diyor: Sen, herhangi bir goz goriiyor veya bir ses i§itiyor musun? 
Arap dilinde ( ;))I ) aslmda gizli ses anlammad1r. ( ... ) 

Meryem suresi tefsirinin sonudur. Hamd ve minnet Allah'ad1r. in
§aallah bunu Taha suresinin tefsiri ta'kib edecektir. Hamd Allah'a mah
sU.Stur. 

MERYEM Si'JREStNtN SONU 
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TA-HA SURESi 

(Mekke'de nazil olmu~tur.) 

!mamlar imam1 Muhammed ibn ishak ibn Huzeyme «et-Tevhid» 
isimli kitabmda Ziyad ibn Eyyub kanallyla .. . Ebu Hiireyre'den rivayet 
ediyor ki Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: ~iiphesiz Allah Teala, 
Ta-Ha ve Yasin'i Adem'i yaratmazdan bin sene once okudu. Melekler 
i§ittiklerinde : Uzerlerine bunun inecegi iimmete miijdeler olsun. Bunu 
ta·§Iyacak kalblere miijdeler olsun. Bunlan konu§acak dillere miijdeler 
olsun. Bu garib bir hadis olup ic;inde miinkerlik vard1r. Hadisin isnadm
da bulunan ibrahim ibn Muhacir ve §eyhi hakkmda konu§ulmu§tur. 

Tefsir, C, X. F . 3261 
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4 Yeri ve yiice gokleri yaratamn kat1ndan bir kiUtb 
olarak indirdik. 

5 - Rahman, Ar~'a hiikmetmi~tir. 
6 - Goklerde, yerde, ikisinin arasmda ve toprag1n al~ 

tlnda bulunanlar O'nundur. 
7 - istersen sen sozii a~aga vur, ~iiphesiz ki 0, gizliyi 

de, gizlinin gizlisini de bilir. 
8 - Allah' tan ba~ka hi<; bir ilah yoktur. En giizel isim

ler O'nundur. 

Rahman'In Kur'an'• 

Tekrarma gerek kalmayacak §ekilde Hurlif-1 Mukattaa hakkmda 
bilgi Bakara suresinin ba§mda ge<;mi§ti. ibn Ebu Hatim'in Htiseyn ibn 
Muhammed el-Vas1ti kanallyla .. . ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, 
Ta-Ha'nm ccEy adamn anlammda oldugunu soylemi§tir. 

Miicahid, ikrime, Said ibn Cubeyr, Muhammed ibn Ka'b, Ebu Ma
lik, Atlyye el-Avfi, Hasan, Katade, Dahhak, Siiddi ve ibn Ebza'dan riva
yete gore onlar; Ta-Ha'nm ccey adamn anlammda oldugunu soylemi§
lerdir. ibn Abbas, Said ibn Ciibeyr ve Sevri'den gelen bir rivayette ise; 
bu kelime, Nabat dilinden bir kelime olup anlam1 C<ey adam» d1r. Ebu 
Salih, kelimenin Arap<;ala§ml§ (ba§ka bir dilden Arap<;aya girmi§) ol
dugunu sayler. Kadi iyaz, e§-~ifa adh kitabmda Abd ibn Humeyd'in 
tefsirinden Ha§im ibn Kas1m kanallyla ... Rebi' ibn Enes'ten musned 
olarak rivayet eder ki; o, '§Ciyle demi§tir : Hz. Peygamber (s.a.) namaz 
k1ld1g1 zaman bir ayag1 iizerine dikilir, digerini kaldmrdL Allah Teala 
bunun iizerine: C<Ta-Ha», yani Ey Muhammed, ayagm1 yere bas. <eBiz 
Kur'an'l sana gilglilk gekesin diye indirmedik.» ayetlerini indirdi. Hi9 
§ilphe yok ki bunda Hz. Peygambere bir ikram ve gilzel bir muamele 
vard1r. <<Biz Kur'an'1 sana gtigliik Qekesin diye indirmedik,)) ayeti hak
kmda Dahhak'dan rivayetle Cuveybir §oyle diyor : Allah Teala Rasu
liine Kur'an'1 indirdiginde, o ve ashab1 ayaga kalkardL Kurey§'ten olan 
mii§rikleri: Bu Kur'an Muhammed'e ancak zahmet versin diye indi
riliyor, dediler. Bunun iizerine Allah Teala : ccTa-Ha. Biz Kur'an'1 sa
na gii<;liik <;ekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkanlara bir 
ogiit (olarak indirdik) » ayetlerini indirdi. Durum elbette batlla uyan
larm sand1g1 gibi degildir. Aksine Allah, kime ilim vermi§se onun i<;in 
<;ok hay1rlar murad etmi.~tir. Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde Mua
viye'den rivayetle zikredilen bir hadiste Allah RasUlii (s.a.) : 

T• 

y 
2 
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· Allah Teala kimin haynm murad buyurmu§sa onu dinde fakih ki· 
lar, buyurmu§tur. Bu konuda Hafiz Ebu'l-Kasim et-Taberani'nin riva
yet etmi§ oldugu §U hadis ne kadar guzeldir. 0 der ki: Bize Ahmed ibn 
Ztiheyr'in... Sa'lebe ibn Hakem'den rivayetinde Allah RasUlu (s.a.) 
§6yle buyurmu§tur : Kiyamet gunu Allah Teala kullar arasmda huk
metmek igin kursisi tizerinde oturdugunda alimlere §6yle buyuracak
tlr: 

lMuhakkak Ben ilmimi ve hikmetimi ancak sizden vuku bulan 
giinahlanmzi bagi§lamayt murad ettigim igin size vermi§imdir, buna 
ald1rmam. Hadisin isnad1 ceyyid olup Sa'lebe ibn Hakem, Leys kabile
sine mensubtur. Ebu Orner <<istiab» mda verdigi bu bilgiden sonra der 
ki : Sa'lebe ibn Hakem Basra'da i'kamet etmi§, sonra KUfe'ye gitmi§
tir. 1Semmak ibn Harb ondan hadis rivayet etmi§tir. Mucahid, <<Biz 
Kur'an'1 sana gugltik gekesin diye indirmedik.» ayetinin ((Kur'an'dan 
kolaym1za geleni okuyun.» (Miizemmil, 20) ayeti gibi oldugunu ve on
larm (ashabm) namazda goguslerine ipler asmakta olduklanm say
ler. (") ((Biz Kur'an'1 sana giigliik gekesin diye indirmedik.>> ayeti hak
kmda Katade der ki: Hay1r, Allah'a yemin olsun ki 0, Kur'an'1 bir 
giigliik olarak degil onu bir rahmet, bir m1r ve cennete bir delil kll
ffil§tlr. 

<<Ancak Allah'tan korkanlara bir ogut olarak indirdik.» Allah Te
ala kitabm1 inzal buyurmu§, elgilerini kullarma rahmet etmek igin 
ve bir rahmet olarak gondermi§tir. Boylece zikreden, ogut alan ki§i 
Allah'm kitabmdan i§ittiginden istifade edecektir. o, Allah Teala'nm 
iginde helal ve haramlanm indirmi§ oldugu bir Zikir'dir. 

«Yerl ve yuce gokleri yaratanm katmdan bir kitab olarak indir
dik.>> Ey Muhammed, sana gelen bu Kur'an her §eyin Rabbi, sahibi, 
diledi~ine gug yetiren, yeryuztinli kat1hg1 ve r;ukurluguyla, gokleri ytik
sekli~i ve letareti ile yaratamn indirdi~i bir kitabd1r. Tirmizi ve ba§ka
larmm sahih gerdukleri bir hadiste §Ciyle buyurulur: Her bir g6~un 
kalmllg1 be§ ytiz senelik yoldur. Burada ibn Ebu Hatim, Allah Rasu
lti (s.a.) nun amcas1 Abbas'm rivayetiyle el-Ev'al (geyikler, dag ker;i
leri) hadisini zikreder. 

Allah Teala : ceO Rahman, Art;'a hiikmetmi§tir.» buyurur ki A'raf 
suresinde bu konuda burada tekrarma gerek birakmayacak §ekilde 
ag1klama ge~mi§ti. Bu konuda e.., salim yol, Selef'in yolu olup o da: 

(*) Uzun siire kalmaktan dolayt bitap dUsiip iplere yaslanmalan kasdediliyor olmahd1r. 
(Miitercimler) 
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Bu konuda ,keyfiyetini ara§tmnaksizm, tahrif etmeksizin, te§bihe, ib
taJe ve temsile ka9maks1zm Kitab ve Siinnet'te ge9tigi §eklinde kabul 
etmektir. 

<(Goklerde, yerde, ikisinin arasmda ve topragm altmda bulunan
lar O'nundur.n Bunlarm btitiinti O'nun mtilktidtir. O'nun kudret elin
de, O'nun idaresi, dilemesi, irade ve htikmti altmdad1r. 0 bunlarm ya
ratiCISl, maliki ve ilah1d1r. O'nun di§mda ilah ve O'ndan ba§ka Rab 
yoktur. Muhammed ibn Ka'b «Topragm altmda bulunanlar>>I; yedlnci 
kat yerin altmda olanlar, ile tefsir eder. Evzai der kl : Yahya ibn Ebu 
Kesir'in rivayet ettigine gore, Ka'b'a sorulup : ~u yerytiztiniin altm
daki nedir? denilmi§ti. «Sudur,» diye cevab verdi. Suyun altmdaki ne
dir? denildi, «Yerytizti» dedi. Yerytiztintin altmda ne var? denildi, o 
«SU» vard1r, dedi. Ya bu suyun altmda ne vard1r? <<Yerytiztin, diye ce
vabladl. Bu yerytiztintin altmdaki nedlr? denildi, «SUn diye cevabladi. 
Bu suyun altmdaki nedir? denildi, o yine «yerytiztin diye cevabladi. 
Bu yerytiziintin altmda ne var? denildi, buna da «SU» dlye cevab verdi. 
Bu suyun altmdaki nedir? denildl, o yine «yerytizti» diye cevablad1. Bu 
yerytiztiniin altmdaki nedir? denildi de, «kaya» diye cevap verdi. Bu 
kayanm altmdaki nedir? denildi, «melek» tir dedi. Melegin altmda ne 
var? denildi: «iki tarafi Ar§'a baglanmi§ (asilmi§) bir balik.» diye ce
vab verdi. Bu ballgm altmda ne var? denildi de §6yle cevablad1: «Ha
va ve karanllk. i§te burada ilim kesilmi:§, sona ermi§tir.» ibn Ebu Ha
tim'in ibn Vehb'in karde§i oglu Ebu Ubeydullah kanaliyla ... Abdullah 
ibn Amr'dan rivayetine gore; Allah Raswti (s.a.) §6yle buyurmu§tur: 
Yerytizti katlarmdan herbirinin aras1 be§ ytiz yilhk yoldur. Onlardan 
en tist olam iki ucu gi::ige tutunmu§ bir bahgm s1rtmdad1r. Balik bir 
kayamn tizerinde, kaya melegin elindedir. ikinci kat yerytizti, rtizga
rm hapsedildigi yerdir. U9tincu katta cehennem ta§lan vard1r. Dor
dtinctide cehennemin tutu§turucusu, be§incisinde cehennemin yilan
lan, altmc1smda cehennemin akrepleri, yedincisinde sekar vard1r. ib
lis orada baglanmi§ bir durumdad1r. Ontinde bir el, arkasmda bir el 
(mania) bulunmaktadlr. Allah Teala diledigi bir §ey i9in onu serbest 
b1rak1r. Bu, ger9ekten garib bir hadis olup merfu' olmas1 §tiphelidir. 

Haf1z Ebu Ya'la Mtisned'inde Ebu Musa el-Herevi kanallyla ... Ca
bir ibn Abdullah'tan rivayet ediyor ki o, §i::iyle demi'§tir : Tebtik .gazve
sinde Allah Rasulti (s.a.) ile birlikteydim. <;ok §iddetli s1cak bir hava
da geri di::intiyorduk. Birer iki§er ki§i olarak dag1mk bir haldeydik. Ben 
askerin ba§mda ( i::inlerinde) idim. Birden birisi kar§Imiza 91ktl, selam 
verdi, sonra : Muhammed hanginizdir? dedi. Arkada§lanm ytirtidti, ben 
onunla beraber durdum. Blr de bakbm kl Allah Rasulii (s.a.) askerler 
arasmda k1rm1Z1 bir deve tizerinde elbisesini, gtine§ten korumak tize-
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re ba§ma ortmti§ olarak geliyor. Ben : Ey soran ki§i, i.~te Allah Rasul.ti 
sana dogru geliyor, dedim. 0 hangileridir? dedi. Ben : §u gene;: k1z11 de
venin sahibi, dedim. Ona yakla§ti, binitinin yulanm tuttu, bunun iize
rine Allah Rasulti (s.a.) durdular. Sen Muhammed misin? dedi, Allah 
Rasulii: Evet, buyurdu. Adam: Ben sana baz1 '§eyler sormak istiyorum 
ki bunlan yerytiztinde bir veya iki ki§i bilir, dedi. Allah Rasulii'niin: 
Diledigini sor, demesi iizerine adam : Ey Muhammed, peygamber uyur 
mu? diye sordu. Allah Rasulii (s.a.) : Gozleri uyur, kalbi uyumaz, bu
yurdu. Adam: Dogru soyledin, deyip: Ey Muhammed, c;:ocuk babasi
na ve annesine nereden (nasll) benzer? diye sordu. Allah Rasulii : Er
kegin menisi yogun, koyu ve beyaz~hr. Kadmm menisi ise san ve ince
dir. Bu iki meniden hangisi digerine iistiin gelirse ona benzer, buyur
du. Adam : Dogru soyledin, deyip : Qocugun neresi erkegin, neresi ka
dmmdir? diye sordu. Hz. Peygamber : Kemigi, damarlan ve sinirleri 
erkegin; eti, kam ve sac;:1 kadmmdir, buyurdu. Adam yine dogru soyle
din deyip, sonra ytiziinti kasdederek: Ey Muhammed, §Unun altmda
ki nedir? diye sordu. Allah Rasulii (s.a.) : Yaratik, diye cevablad!. 
Adam: Onlann altmdaki nedi-r? diye sordu, Hz. Peygamber yeryiizii 
diye cevablad1. Adam: Yerytiztintin altmda ne vard1r? diye sordu, Allah 
Rasulii «SU» diye cevabladi, adam : Bu suyun altmdaki nedir? diye 
sordu: <cKaranhk» cevabm1 ald1. Bu karanllgm altmda ne vard1r? so
rusuna Hz. Peygamber: <<Havan diye cevab verdi. Adam: Bu havamn 
altmdaki nedir? diye sordu Hz. Peygamber; <<toprak» diye cevabladi. 
Adam: Bu topragm altmda ne var? diye sordu, Allah Rasulti (s.a.) nun 
gozleri ya§ardi ve: YaratiCmm ilmi yanmda yaratiklarm ilmi burada 
kesilmi§, sona ermi§tir. Ey soran ki§i; bu konuda sorulan sorandan da
ha bilgili degildir, buyurdu. Adam : Dogru soyledin, senin Allah'm el
c;:isi olduguna §ahadet ederim, dedi. Allah Rasulii (s.a.) : Ey insanlar, 
bu kimdir biliyor musunuz? diye sordu, onlar : Allah Rasulii en iyi bi
lendir, dediler de : Bu Cibril (a.s.) dir, buyurdu. Bu, gerc;:ekten garib 
bir hadis olup siyaki da garibtir. Hadisi sadece Kas1m ibn Abdurrah
man rivayet etmi§tir. Yahya ibn Main onun hakkmda: ·6nemsiz bir 
ravidir, derken; Ebu Hatim er-Razi, onun zay1f oldugunu soyler. ibn 
Adiyy ise onun tamnmad1gm1 belirtir. Ben de derim ki : Bu hadiste ka
TI§Ikhk vard1r. Onda baz1 §eyler diger birtak1m §eylere, bir hadis ba§
ka bir padise girmi§tir. Muhtemeldir ki bunu ya kasden yapml'§ · veya 
onda degi§iklikler olmu§tur. En dogrusunu Allah bilir. 

<(istersen sen sozii ac;:1ga vur, §iiphesiz ki 0 , gizliyi de gizlinin giz
lisini de bilir.>> Bu Kur'an'I yeri ve yilce gokleri yaratan, gizliyi ve giz
linin de gizlisini bilen (Allah) indirmi§tir. Ba§ka bir ayette Allah Te
ala §Oyle buyurmu§tur : <<Der ki : Onu (Kur'an'I) goklerin ve yerin Slr-
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nm bilen indirmi§tir. ~iiphesiz ki 0, Gaft1r, Rahim oland1r.>> (Furkan, 
6). Ali 'ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm §oyle dedigini nakleder : Gizli; 
Ademoglunun nefsinde gizlemi§ oldugu §eydir. Gizlinin gizlisi ise; ya
pacak oldugu §eylerden Ademoglunun bilmesinden once ona gizli alan 
§eydir. Allah Teala biitiin bunlan en iyi bilendir. Allah'm bunlardan 
ge~eni ve kalam bilmesi bir tek ilimdir. Bu hususta biitiin yaratlklar 
O'nun katmda bir tek ki§i gibidir. Bu, Allah Teala'nm §U kavli gibi
dlr : «Sizin yaratllmamz de:, yeniden dirilmeniz de bir ki§ininki gibi
dir.)) (Lokman, 28). «0, gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir.>> ayeti hak
kmda Dahhak : Gizli; i~inden gegirdigin §ey, gizlinin gizlisi de; henuz 
i~inden ge~irmedigin §eylerdir, derken Said ibn Cubeyr : Sen buguniin 
gizledigini bilir yarmm gizledigini bilemezsin. Allah Teala ise bugiiniin 
gizledigini ve yarmm gizledigini en iyi bilendir, demi§tir. Miicahid, 
crGizlinin de gizlisi)) ile vesvesenin kasdedildigini sayler. Mucahid ve 
Said ibn Ciibeyr gizlinin gizlisini; ic;inden ge~irmedigin §eylerden ki
§inin yapacag1 §ey, olarak ac;Iklami§lardu. 

c<Allah'tan ba§ka hie; bir ilah yoktur. En giizel isimler O'r..undur.» 
Sana bu Kur'an'1 indiren, kendinden ba§ka ilah olmayan, en giizel 
isimler ve en yiice Slfatlar kendisine ait alan Allah'tlr. Esma-i Husna 
hakkmda varid alan hadisler daha once A'rat suresinin sonlannda 
gec;mi§ti. Hamd ve minnet Allah'ad1r. 

9 - Ve Musa:n1n haberi sana geldi mi? 
10 - Hani o, bir ate11 g6rmii1]tii de ailesine : Durun, 

ben bir ate11 gordum. Size ya ondan bir kor getiririm veya 
ate11in yan1nda bir yol gosteren bulurum, demi1]ti. 

Musa'nm Haberl 

Allah Teala burada Hz. Musa'nm k1ssasm1 anlatmaya ba"§lar. Ona 
vahyin ba§lang1c1 ve Allah'm onunla konu§masi nas1l olmu§tur bun
Ian anlat1r. Bunlar, Hz. Musa'nm kaympederi ile onun koyunlanm ot
latma hususunda aralannda anla§ml§ olduklan siirenin bitiminden 
sonrad1r. Soylendigine gore Hz. Musa, ailesiyle birlikte M1s1r iilkesine 
miiteveccihen yola c;lkffil§tl. Oradan aynlah on seneden fazla olmu§
tu. Yamnda e§i ile beraber giderken yolunu kaybetti. Soguk bir ge-
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ceydi. Bulutlu, karanllk soguk ve sisli bir gecede daglar ve vadiler ara
smda bir yerde konaklad1. Adet oldugu iizere ate§ yakmak ic;:in yamn
da bulunan bir c;:akmak ta§ml c;:akmaya ba§ladL Ancak c;:akmak ta§I 
c;:akm1yor, ne bir §erare ne de ba;§ka bir §ey c;:Ikmiyordu. 0, bu durum
da (ugra§Ip dururken) Tur dag1 tarafmdan bir ate§ goriindii. Sag ta
rafmdan, orada bulunan dag yoniinden ona bir ate§ g()riindii. Ailesine 
fniijde verir ki : «Durun, ben bir ate§ gordiim. Size ya ondan bir kor 
getiririm ... >> dedi. Ba§ka bir ayette: «Yahut 1smmamz i<;:in ate§ten, 
alevi olan bir kor getiririm, dedi.» (Kasas, 29) buyurulur ki bu, hava
mn soguk olduguna delalet eder. Ayettekl «Size ondan bir kor getirl
rim» k1sm1 da karanhk olduguna delalet eder. 

«Veya ate§in yalfmda bir yol gosteren bulurum.>> demi§ti ki; bu, 
onun yolunu §a§Irmi§ olduguna delalet eder. Nitekim Sevri'nin Ebu 
Said el-A'ver'den, onun ikrime'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetin
de o, <<Veya ate§in yamnda bir yol gosteren bulurum.» ayeti hakkmda 
§oyle demi§tir : <<§ayet bana yol gosterecek birini bulamazsam size ya
kacagmiz bir ate§ getiririm.» 

f:61,:>(,\:Bt\w~·-c~~.:Bfs(\~~J-;.(~~j~@~ , ,Y,. ., ,. ~- . I" ,~ ~ , 
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11 - Ate~in yanrna gelince; kendisine: Ey Musa, di
ye seslenildi. 

12 - Suphesiz ki senin Rabbrn Benim Ben. Pabu<;la
nnr <;rkar. Zira sen, mukaddes vadide, Tuva'dasrn. 

13 Ve Ben, seni se<;tim. Oyleyse vahyolunanlan 
dinle. 

14 - Siiphesiz ki Ben, Allah'rm. Benden ba~ka hi<; bir 
ilah yoktur. Oyleyse Bana ibadet et ve Beni anmak i<;in 
namaz krl. 
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15 Ciinkii klyamet muhakkak gelecektir. Herne-
fis i~lediginin kar~Ihg1n1 g6rsun diye onu neredeyse gizli
yorum. 

16 - Ona inanmayan ve hevesine uyan kimse seni 
bundan ahkoyinas1n, yoksa helak olursun. 

Allah Teala burada: ccAte§in yamna yakla§Ip ona gelince; kendi
sine : Ey 'Musa, diye seslenildi.n buyururken bir ba§ka ayette : ccFeyizli 
yerdeki vadinin sag yanmdaki agac;tan : ccEy Musa, §iiphesiz. Ben alem
lerin Rabbi olan Allah'1m, diye seslenildi.n (Kasas, 30) buyurulmu§
tur. Burada da : cc~iiphesiz ki (seninle konu§up sana hitab eden) se
nin Rabbm Benim Ben. Papuc;lanm <;Ikar.n buyurmu§tur. Ali Ibn Ebu 
Talib, Ebu Zerr, Ebu Eyyub ve Selef'ten bir c;oklan pabuc;larmm ol
mii§ e§ek derisinden oldugunu soylerler. Bulundugu yere ta'zim ic;in 
pabuc;lanm <;Ikarmakla emrolunmu§ oldugu da soylenir. Said ibn Cii
beyr der ki: Ki§i nas1l Ka'be'ye girmek istedigi zaman pabuc;lanm <;I
karmakla emrolunursa aym §ekilde Hz. Musa'ya da pabuc;lanm ~Ikar
masi emrolunmu§tur. Mukaddes araziye pabu~uz olarak, yalmayak 
basmasi ic;in pabuc;lanm <;1karmas1 emrolunmu§tur. Ve ba§ka ac;Ikla
malar da getirilmi§ olup en dogrusunu Allah bilir. Ali ibn Ebu Talha'
nm ibn Abbas'tan rivayetine gare; ayetteki ( ~J~ ) ccTuvan keli
mesi, vadinin ismidir. Bir c;oklan da bOyle soylemi§ olup bu ac;Iklama
ya gore Tuva kelimesi, ciimle ic;inde atf-1 beyan olmaktadir. Bu keli
menin; ayaklanyla yere basmamn emredilmesi, anlammda oldugu da 
soylenmi§tir. ~oyle de denilir: Zira orasi iki kere mukaddes kihnmi§
tir. Tuva, kendisinde bereket olan §eydir ki boylece kutsalhk tekrarlan
ffil§ oluyor. Ancak bunlardan birinci gorii§ (ibn Abbas'm gorii§ii) en 
sahih olamd1r. Bu, Allah Teala'mn §U ayetine benzemektedir : ccHani 
Rabbi ona, mukaddes vadide ccTuvan da §Oyle seslenmi§ti ... n (Nazi
at, 16). 

Allah Teala'mn: c<Ve Ben, seni sec;tim.n kavli §U ayetine benze
mektedir: cc'Ey Mlisa; risaletim ve kelamimla seni insanlar arasmdan 
sec;tim.n (A'raf, 144). Yani Allah Teala onu, zamanmda mevcud olan 
biitiin insanlar iizerine sec;mi§tir. Denilir ki: Allah Teala §6yle buyur
du: Ey Musa, insanlar arasmdan konu§mami nic;in sana tahsis ettigi
mi biliyor musun? Hz. Musa; hay1r, diye cevab verdi de §Oyle buyur
du : cc<;iinkii senin tevazu' gosterdigin gibi hie; kirnse Bana tevazu' g5s-
termedi.n . 

Oyleyse §imdi sana soyleyip vahyedeceklerimi iyi dinle : cc~iiphe
siz ki Ben, Allah'Im. Benden ba§ka hie; bir ilah yoktur.n Miikellefler 
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tizerine ilk vacib alan §ey onlann, tek ve ortag1 olmaksiZin Allah'tan 
ba§ka hi~ bir ilah olmad1gm1 bilmeleridir. 

«Oyleyse Bana ibadet et ve Beni anmak i~in namaz k1l.n Buramn 
anlammm : Beni anmak i~in namaz kll, §eklinde oldugu da Beni andi
gm esnada namaz kll, §eklinde oldugu da s6ylenmi§tir. Bunlardan ikin
ci gorii§e imam Ahmed'in Abdurrahman ibn Mehdi kanahyla .. . Enes'
tan naklettigi hadisi delalet etmektedir ki; bu hadiste Allah Rasulii 
§6yle buyurmu§ : Sizden birisi namazda uyudugu veya onu unuttugu 
zaman hatlrlad1ginda hemen kllsm. ~iiphesiz Allah Teala: «Beni an
mak i~in namaz kll.» buyurmu§tur. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerin
de Enes'ten rivayet edilen. bir hadiste Allah Rasillii §6yle buyurmu§
tur: Kim bir namaz vaktinde uykuda olur veya unutursa bunup kef
fareti, hatlrlad1gmda onu k1lmas1d1r. Onun bundan ba~ka keffareti 
yoktur. 

cc<;iinkii k1yamet muhakkak gelecektir.» Mutlak8, kopacakbr, hi~ 
§iiphesiz meydana gelecektir~ «Neredeyse onu gizliyorum.» Dahhak'm 
ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, ayeti: Neredeyse onu kendimden bi
le gizleyecegim geliyor, anlammda olacak §ekilde okumu§tur. Allah Te
ala boyle buyurmU§tUr. Zira Allah'm nefsinden hi~ bir §ey ebediyyen 
gizli kalmaz. ibn Abbas'tan rivayetle Said ibn Ciibeyr : Kendisinden, 
kendi zatmdan, a~1klamasm1 getirir. Miicahid, Ebu Salih ve Yahya ibn 
Rafi' de boyle soylemi§lerdir. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Tal
ha «Onu neredeyse gizliyorum.» ayetinde Allah Teala'mn §Oyle buyur
dugunu sayler : Ona Benim dl§Imda kimseyi muttali' kllmayacag1m. 
Siiddi der ki : GOkler ve yer ehlinden hie; kimse yoktur ki Allah Teala 
onlardan k1yametin bilgisini saklamami§ olsun. Bu ayet ibn Mes'ud 
k1raetinde: Neredeyse onu kendimden dahi gizleyecegim geliyor, an
lamma gelecek §ekildedir. Allah Teala burada §Oyle buyuruyor : Onu 
biitiin yarat1klardan gizledim. 0 kadar ki kendimden gizleyebilmi§ ol
~aydim elbette gizlerdim. Katade der ki : Ayetin «Onu neredeyse giz
liyorum.» k1sm1 kuaetlerden baz1smda: Kendimden gizleyesim geli
yor, §eklindedir. Yemin ederim ·ki Allah Teala onu Mukarrablin melek
lerinden, peygamberlerden ve rasullerden gizlemi§tir. Ben de derim ki : 
Bu, Allah Teala'mn : «De ki : Goklerde ve yerde gayb1, Allah'tan ba§
ka kimse bilemez.>> (Neml, 65) ayeti gibidir. Ba§ka bir ayette §6yle bu
yurur: «Onun ag1rllgm1 g6kler de, yer de kald1ramaz. 0 size ans1zm 
gelir.» (A'raf, 187) Onun bilgisi g6kler ve yeryiizii halkma ajpr gelmi§
tir. ibn Ebu Hatim'in Ebu Zur'a kanallyla... Vika'dan rivayetine go-
re o, ~6yle demi§ : Ayetteki ( ~ i ) kelimesini Said ibn Ciibeyr ba
na Hemze'nin fethas1 ve fe ha:ctinin kesresi ile okuttu. Buna gore an-
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lam : Onu neredeyse hem en ac;Iklayacag1m geliyor, §eklindedir. ( ... ) 
Allah Teala buyurur ki : «Her nefis i§lediginin kar§Illgmi gorsi.in.» 

Her bir amel edene amelinin kar§Illgmi vermek ic;in onu mutlaka ko
paracagim. ccKim zerre kadar hayrr yapml§Sa, onu gariir, kim de zer
re kadar kotu \::k yapm~~sa onu gori.ir.» (Zelzele, 7-8), ccQiinki.i siz, an
cak i§lediklerinizin kar§Illgma c;arptmhyorsunuz. (deni):') .» (Tur, 16). 

«Ona inanmayan ve hevesine uyan kimse seni bundan (k1yameti 
kabulden) allkoymasm.>> ayetinde muhatablar tek tek mi.ikellefler
dir. Yani: K1yameti yalanlayan, diinyada kendilerine lezzet veren §ey
lere yonelen, Mevlasma isyan eden, arzularma uyan kimsenin pe,§inden 
gitmeyin. Kim, bunlarda onlara muvafakat etmi§se; mutlaka kaybet- · 
mi§, hiisrana ugrami§tlr. ccYoksa helak olursun.>> Nitekim Allah Teala 
ba§ka bir ayette §6yle buyurmu§tur : <<Dii§ti.igi.i zaman mah o kimse
ye fayda vermez.» (~_.eyl, 11). 

J.j~~~,~~~\~~\~r1~JJ~~ '>~~ ~~: ' .'-?' '.J~ JJ .., ~ ~_,... ....... ,. J 
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17 - 0 sag elindeki nedir ey Musa? 
18 - Dedi ki : 0 benim degnegimdir. Ona dayan1nm, 

onunla davanma yaprak silkerim ve daha birc;ok i~lerde 
ondan faydalamnm. 

19 - Buyurdu : Ey Musa brrak onu. 
20 - 0 da b1rakt1. Bir de ne gorsiin o, hemen ko~an 

bir yllan oluvermi~. 
21 - Buyurdu : Tut onu, korkma. Biz onu yine eski 

durumuna c;evirecegiz. 

Bu, Allah Teala'nm Musa (a.s.) ya vermi§ oldugu bir biirhan, bi.i
yiik bir mucize ve harikulade bir §eydir ki; boyle bir §eye Allah'tan ba§
kasmm giic; yetiremeyecegine ve bunu ancak Allah tarafmdan gonde
rilmi§ bir peygamberin getirebilecegine delalet eder. Allah Teala : ceO 

sag elindeki nedir ey Musa ?» buyurur ki; mi.ifessirlerden baz1s1 §6yle 
diyor : Allah Teala bunu Hz. Musa'ya ancak onu buna all§tlrmak i.ize
re soylemi§tir. Yani: Senin §U elinde olan ve bildigin degnegin var ya; 
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i§te §imdi Bizim ona ne yapacag1m1zl goreceksin. «0 sag elindeki ne
dir ey Musa?» ayetindeki soru, anlatma ve zihinlere yerle§tirme soru
sudur. Hz. Musa da : «0 benim degnegimdir, (yiiriirken) ona dayam
nm, onunla davanma yaprak silkerim.» Koyunlanmm yemesi ic;:in yap
raklan dti§siin diye onunla agac;: silkelerim, dedi. imam Malik'den ri
vayetle Abdurrahman ibn Kas1m der ki: .Ayette gec;:en ( ~I ) ke
limesi; ki§inin, ucu k1vnk bir degnegi dala takarak yaprak ve meyve
leri dii§siin diye onu silkmesidir ki dall k1rmaz. i§te ayettek1 silkme 
budur ve agacm dallm k1rmaz. Meymun ibn Mihran da boyle soyle
ini§tir. 

ccVe daha birc;:ok i§lerde ondan faydalanmm.» Onda benim ic;:in 
maslahatlar, menfaatlar ve bunun dl§mda diger birtak1m ihtiyaclar 
vard1r. Baz1lan ayette mubhem b1rak1lan diger ihtiyac;:larm ne oldu
gu husU.Sunda kendilerini zorlaml§lardlr. Geceleyin onun yolunu ay
dmlatlrdl, o uyudugu zaman koyunlanm korurdu, onu dikerdi de he
men bir agac;: olup onu golgelerdi gibi buna benzer harikulade birta
klm durumlar zikredilmi§tir. Halbuki zahir olan §Udur ki onun degne
ginden faydaland1g1 §eyler bunlar degildir. ~ayet boyle olsayd1 Hz. 
Musa, degneginin bir y1lan olmasm1 garip kar§Ilamaz ve ondan kac;:
mazdl. 0 halde biittin bunlar israiliyattand1r. Aym §ekilde birisinin : 
~uphesiz o, .Adem (a.s.) in degnegi idi, sozii ile bir ba§kasmm : Kwa
met giiniinde once c;:1kacak olan Dftbbetii'l-Arz odur, sozii de boyledir. 
ibn Abbas'tan rivayete gore o, bu degnegin isminin Ma§a oldugunu 
soylerni§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

<cBuyurdu : Ey Musa, elindeki degnegi b1rak. 0 da b1rakh ve bir 
de ne gorsiin o, hemen ko"§an bir y1lan oluvermi§.» Derhal o sana bu
yiik bir yllan, sur'atle hareket eden uzun bir ejdarha haline geliver
mi§. Bir de gordii ki o, sanki beyaz bir y1lan gibi hareket ediyor. Bu be
yaz y1lan, hareket yoniiyle Yilanlarm en h1zhs1 ve fakat aym zamanda 
en kiic;:uk olamd1r. Bu ise yani Hz. Mu.sa'nm degneginden olu§an yi
Ian ise son derece biiyuk ve son derece sur'atli idi.. Ko§an, hareket eden 
bir y1Iand1. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam'm. .. ibn Abbas'tan rivayetine 
gore o : «0 da b1raktl. Bir de ne gorsun o, hemen ko§an bir yllan olu
vermilp ayeti hakkmda §Oyle demi§ : Ondan once yuan degilmi§. Bir 
agaca ugrami§ ve onu yemi§. Bir kayaya ugraml§ ve onu yutmu§. Hz. 
Musa kayanm onun karnma dii§erken c;:Ikard1g1 sesi i§itince ark'a.sm1 
doniip kac;:mi§. Ey Musa, onu a!, diye se.slenmi§ de almaml§. ikinci ke
re : Onu al ve korkma, denilmi§, iic;:iincii seferinde ona : Muhakkak 
sen, emin olanlardansm, denilmi§ ve onu alml§. 

((0 da b1rakti. Bir de ne gorsiin o, hemen ko§an bir YJlan oluver-
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mi:p ayeti hakkmda Vehb Ibn Miinebbih der ki: Hz. Musa asasm1 ye
re b1rakm1§ k1sa bir zaman sonra bakanlarm kendisine bakakald1g1 
biiyiik bir ejderha haline gelivermi§. Bir §eyler arar gibi hareket et
meye ba§lam1~. Sanki yakalayacak bir §eyler arar gibiymi§. Hamile 
bir deve biiyiikliigiinde bir kayaya ugraytp onu yutmu§. Biiyiik bir 
agacm kokiine kopek di§lerinden biriyle vurup onu yerinden sokmii§. 
Gozleri ate§ gibi yamyormu§. Asamn egri k1sm1 bir yeleye donmii§. Ye
lesinin k1llanmn k1sa m1zrak gibi oldugu soylenir. Asasmm iki bu
dagi, i~inde az1 ve kopek di§leri olan, bu di§leri g1e1rdayan geni§ bir 
kuyuya donii§mii§. Hz. Mllsa bunu goriince arkasm1 doniip hi~ ardi
na bakmadan ka~ml§ ve uzakla§ml~. Artlk y1lam arkasmda biraktl
gml gordiigiinde, Rabb1m hat1rlay1p Rabbmdan utanarak durmu§. Son
ta on-:1 : Ey Musa, oldugun yere don, diye seslenilmi§ ve o da miidhi§ 
bir korku i~inde donmii§. «Onu elinle tut, korkma, Biz yine eski du~ 
rumuna 9evirecegiz.» buyurmu§. 0 s1rada Hz. Musa'mn iizerinde yiin~ 
den bir kaftan varrm§. ( ... ) Rab Teala asasm1 almay1 ona emrettigin
de, kaftamn bir ucunu eli iizerine uzatmi§. Melek ona: Ey Musa, §a
yet Allah Teala senin korktugun §eye izin vermi§ olsayd1 ne dersin 
kaftan sana bir fayda saglar m1yd1? diye sormu§, Hz. Mllsa: Hay1r, 
fakat ben gii~siiziim, gii~siizliikten yaratlld1m, deyip ,kaftam elinden 
atmi§, sonra elini Jilamn agz1 iizerine koymu§. Onun az1 ve kopek di§
lerinin sesini i§itmi§. Avucunu yummu§ bir de gormii§ ki y1lan, eski
den almi§ oldugu asas1d1r ve elinde dayand1g1 zaman iki budag1 ara
smda daha once koymakta oldugu yerinde· imi§. Bu sebepledir ki Al
lah Te'ala: Biz onu yine eski durumuna, bundan once bilmekte oldu
gun haline ~evirecegiz, buyurmu§tur. 

22 - Elini de koltugunun altlna koy ki diger bir mu
cize olarak kusursuz, bembeyaz c;aks1n. 
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23 - Bununla sana daha biiyiik mucizelerimizi gos-
terelim. 

24 - Firavun'a git, dogrusu o, azm1~tir. 
25 - Dedi ki : Rabb1m, gogsiimii ac;. 
26 - i~imi kolayla~trr. 
27 - Dilimden de diigiimii c;oz ki, 
28 - Soziimu iyi anlas1nlar. 
29 - Kendi ailemden bir vezir ver bana. 
30 - Karde~im Hanin'u. 
31 - Onunla destekle beni. 
32 - Onu i~imizde ortak yap, 
33 - Ki Seni daha c;ok tes bih edelim. 
34 - Ve Seni daha c;ok anahm. 
35 - Suphesiz ki Sen, bizi gormektesin. 

Firavun ile Yiizyiize 

Bu da Hz. Musa (a.s.) ya verilen ikinci bir bi.irhand1r. Diger bir 
ayette a~1k~a belirtildigi gibi Allah Teala ona elini cebine sokroasm1 
emretmi§tir. Burada bu durum «Elini de koltugunun altma koy.» kav
liyle ifade edilmi§tir. Ba§ka bir yerde ise §6yle buyurulur : «"Elini koy
nuna sok .. _ Bu ikisi Firavun ve erkamna kar§I Rabbmdan iki bi.irhan
dir.» (Kasas, 32). Miicahid «Elini koltugunun altma kay.» ayeti ile 
Hz. Musa'mn elini pazusu altma koymakla emrolundugunu soyler. Hz. 
Musa (a.s.) elini cebine sokup ta sonra ~1kard1gmda o, bir ay par~as1 
gibi parlami§tlr. 

Allah Teala: «Kusursuz, bembeyaz ~1ksm.» buyurur ki; burada 
elinin alatenlilikten, hastahktan veya herhangi bir ay1ptan ari olarak 
Qikacagi haber verilmi'§tir. Bu a~1klama ibn Abbas, Mi.icahid, tkrime, 
Katade, Dahhak, Si.iddi ve ba§kalanmn sozi.idi.ir. Hasan el-Basri der 
ki : 'Musa elini ~1kard1, Allah'a yemin olsun ki o, bir Iamba gibi (par
liyordu). Boylece Hz. Musa, Rabbma kavu§mU§ oldugunu bilip anlad1. 
Bunun i~indir ki Allah Teala : <<Bununla sana daha bi.iyi.ik mucizele
rimizi gosterelim.» buyurmu§tur. Vehb der ki : Rabbi ona : Yakla§, bu
yurdu. Yakla§maya devam etti de nihayet s1rtlm agacm bir dalma yas
Iadi, si.iktinet buldu, titremesi ge~ti , elini degneginde toplad1, Rabbma 
ba§ ve boyun egdi. 

Allah Teala buyurur ki : «Firavun'a git, dogrusu o, azmi§tlr_ ll Da
ha ·once kendisinden ka~arak M1s1r'dan ~1km1§ oldugun 'MISir krah Fi-
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ravun'a git. Onu tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadete c;:ag1r. Ona em
ret; tsrailogullanna iyi davransm, onlara i§kence etmesin. ~tiphesiz o, 
aZlp haddi a§rni§tlr. Dtinya hayatlm tercih etrni§ ve en ytice Rabbi 
unutmu§tur. Vehb ibn Mtinebbih der ki : Allah Teala Musa'ya §oyle 
buyurmu§ : Benim risaletimle git. ~tiphesiz sen, korumam ve gozet
mem altmdasm. Ben, seninle beraberim, sana yard1m ediciyim. Ben 
sana htiktimranhg1mdan oyle bir kalkan giydiririm ki, Benim emrimi 
yerine getirmede gtictinti onunla kemale erdireceksin. Sen, Benim or
dulanmdan btiytik bir ordusun. Seni yaratlklanmdan zay1f bir yaratl
ga peygamber olarak gonderdim. Benim hilemden emin olrnu§, dtinya 
ona beni unutturmu§ ve sonunda Benim hakk1rn1, Benim Rab oldugu
mu inkarla Beni tammad1gm1 sanrn1§tlr. izzetim adma yemin ederim 
ki §ayet zatlmla yarat1klanm arasmda koymu§ oldugum kader olma
IDl§ olsayd1; onu ofkesiyle goklerin, yerin, daglann ve denizlerin ofke
lenecegi cabbar bir sultamn yakalayi§Iyla yakalard1m. Goge emretmi§ 
olsayd1m onun tepesine ta§ yagdmrd1. Yeryuztine emretmi§ olsayd1m 
onu y-utard1. Daglara emretmi§ olsayd1m onu helak ederdi. Denizlere 
emretmi§ olsayd1m onu bogard1. Fakat o Bana son derece hafif ve kti
c;:tikttir, goztimden dti§rnti§tiir. Ancak hilmim onu ku§atrnl§ ve katim
da olanlarla ondan mtistagni olmu§umdur. Benim hakk1m §Udur ki; 
• Ben zengin olamm, Benim dl§Irnda zengin yok. Ona Benim risaletimi 
ula§tlr, onu Bana ibadete, Beni bilmeye ve ibadeti yegane bana yap
maya c;:agJr. Benim (gec;:mi§ ummetleri helak ettigim) gtinlerimi ona 
hatlrlat. intikam ve bask1mrnla onu uyar. Ona haber ver ki, Benim 
ofkemin kar§ISmda hi<;: bir ~ey duramaz. Bununla beraber ona yumu
§ak soz soyle. Olur ki ogtit allr veya korkar. Ona haber ver ki Ben, of
ke ve cezalandirrnaktan affetme ve bagJ§lamaya daha c;:abuk olammd1r. 
Ona dtinya elbiselerinden giydirrni§ olduklanm seni korkutmasm. Onun 
kaderi Benim elimdedir. Benim iznimle konu§ur, gaztinti a91p kapata
bilir ve nefes alabilir. Ona de ki: Rabbma icft.bet et. ~uphesiz O'nun 
ba~1§lamas1 geni§tir. Sana dort yuz sene muhlet vermi§tir. Bunlarm 
tamammda sen O'nunla harb halinde oldun, O'na sovdun ve O'na ben
zemeye c;:ah§tln. KuUanm O'nun yolundan ahkoydun. Gok sana ya~
mur yagd1rd1, yerytizti sana bitkiler bitirdi. Hi\! hastalanmadm, Ya§
lanmadm, muhta~ dti§medin. §ayet seni hemen cezaland1rrnayi dile
mi§ olsayd1, bunu mutlaka yapard1. Fakat 0, vakar sahibidir, biiytik 
bir hilim sahibidir. Onunla bizzat sen ve karde§in mticadele edin. Onun
la cihadda Allah'm ho§nO.dlugunu dileyin. ~tiphesiz Ben, onun gti~ ye
tiremeyecegi bir orduyla ona gitmeyi dilemi§ olsayd1m bunu yapard1m. 
Fakat §U kendini ve kalabahgm1 begenmi§ olan gtic;:stiz kul, az bir top-

T 

r 
d 

bl 
bi 
kj 
OJ 

i 
0 
lt 
Vj 

la 
~ 
e< 

y~ 

k 
k, 

Cl 
I'I 



TA-Ha. 22-35) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRi 5207 

lulugun -Benim taraftarlanm asla az olmaz- Benim iznimle kala
bahk topluluklara galip gelecegini bilsin. Onun debdebesi ve ana ve
rilen nimetler ikinizi §a§Irtmasm. Bunlara ikiniz de goz dikmeyin. ~iip
hesiz bunlar, diiny~. hayatmm ve nimet i<;inde yiizenlerin siisiidiir. ~a
::·et dilemi§ olsayd1m, Firavun baktlg1 zaman ikinize verilenin bir mis
:me giiciiniin yetmeyecegini bilmesi i<;in size diinyadan bir zinet verip 
i zi siisleyebilirdim. Ve dileseydim bunu yapard1m. Fakat sizin i<;in 
ounu arzu etmiyorum ve bunlan sizden uzakla§tmyorum. Ben dostla--
nma boyle yapanm. Bu konuda eskiden beri ge<;erli olan siinrietim bu
dur. Ben onlan (dostlanmi) §efkatli bir <;obamn develerini eziyet ve
rici konaklama yeri ve ag1llardan korudugu gibi diinyanm nimetlerin
den ve bolluklanndan uzakla§tlrmm. Bu, onlarm Benim katimda ha
kir olmalarmdan degildir. Fakat Benim §ereflendirmemden paylanm 
tam olarak almalan, diinyanm onlarm paylanm · eksiltmemesi igindir 
bu. Bil ki diinyada kullar, Benim katimda ziihdden daha iistiin olan 
bir susie Benim i<;in siislenmi§ degillerdir. Diinyada ziihd; Allah'tan 
korkanlann siisiidiir. Onlann iizerinde bundan bir elbise vard1r ki 
onunla siikunet ve hu§u' ile tammrlar. Secde izinden yiizlerinde bir 
i§aret vard1r. Alametleri budur. t~te onlar Benin1 ger<;ek dostlanmd1r. 
Onlara rastlad1gm zaman onlara kar§I yumu§ak davran, kalbini ve di
lini onlara kar§I zelil k1l. Bil ki kim Benim bir dostumu hakir goriir 
veya korkutursa Bana harb Han etrni§tir. Muharebeyi Benimle o ba§
latmi§, nefsini bu tehlikeye atmi§ ve Beni muharebeye o <;agmni§tir. 
~iiphesiz Ben, dostlaz1ma yardunda en siir'atliyimdir. 'Benimle harb 
eden Bana kar§I durabilecegini mi samyor? Benimle miibareze eden 
yoksa Beni ge<;ecegini mi samyor? Diinyada ve ahirette onlardan inti
kam ahc1 olan Ben iken bu nas1I olabilir? Dostlanmdan zor durumda 
kalanlarmi Ben kendimden ba'§kasma havale etmezken bu nas11 ola
cak? Vehb ibn Munebbih'in bu sozlerini ibn Ebu Hatim rivayet et
mi§tir. 

<CDedi ki : Rabb1m, go~sumii a~. i§imi kolayla§tlr.» sozleri Hz. Mu
sa'mn Rabbmdan iste~idir. O'ndan kendisini gonderdi~i i§te go~siine 
geni§lik vermesini istemi§tir. ~uphesiz 0, Musa'ya buyuk bir i§, onem
li bir yiik yiiklemi§, emretmi&tir. Allah Teala Musa'YI o zamanki yer
yiizii iizerinde olan krallann en biiyiigiine, en zalimine, kiifiirde en· 
§iddetli olanma, ordusu en <;ok, iilkesi en ma'mur olanma, en azgm ve 
inadla§mada en iistiin olamna peygamber olarak gondermi§tir. 0 ka
dar azmi§tlr ki Allah'1 tammadigmi, kendisi di§mda tebaas1 i<;in bir 
tann oldugunu iddia etmi§tir_ 

Hz. Musa <;ocuklugu siiresince Firavun'un evinde, kucagmda, ya-
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tagmda kalml§tlr. Sonra onlardan birisini oldurmli§, onlarm kendisi
ni oldureceginden korkup bu emir kendisine verilinceye kadar ki su
renin tamammda onlardan ka~ml§tlr. Bunlardan sonra Rabb1 onu, 
kendilerini Allah'a ~ag1ran, tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadete da
vet eden bir uyanc1 olarak gondermi§tir. Bunun i~indir ki Hz. Musa : 
((Rabb1m, gogsumu a~. i§imi kolayla§tlr.» diye dua etmi§tir. Yani Hz. 
MU.Sa §6yle demek istemi§tir : Eger benim yardimcim ve destegim Sen 
6Imazsan buna benim gucum yetmez. 

((Dilimden de dugumu ~oz ki, sozumu iyi anlasmlar.» (Qocuklu
gunda) Hz. Mlisa'ya bir hurma ve bir kor gosterilmi§ti de kor par~a
smi ahp dili U.zerine koymu§ ve bu sebeple onun dilinde bir kekemelik 
has1l olmu§tu. Nitekim ilerde bunun agiklamasi gelecektir. Hz. Musa 
kekemeliginin butunuyle giderilmesini degil istedigini kar§ISmdakile
rinin anlayabilecegi kadanyla kekemeliginin giderilmesini istemi§tir ki 
bu da ihtiya~ kadand1r. ~ayet tumden giderilmesini istemi§ olsayd1, 
elbette kekemelik butunuyle zail olurdu. Fakat peygamberler, ancak 
ihtiya~ kadanm isterler. Bunun i\!indir ki onda kekemelikten bir eser 
kalml§tlr. Allah Teala Firavun'un §6yle dedigini haber verir: <<Ben, 
sozu a~Ik soylemeyecek derecede zava1h olan §U adamdan daha degerli 
degil miyim?» (Zuhruf, 52). Hasan el-Basri: ((Dilimden dugumu GOZ.» 
ayeti hakkmda der ki: Bir dugum ~ozillmU.§tur. ~ayet bundan fazlasi
m istemi§ olsayd1 ona verilirdi. ibn Abbas §Ciyle diyor :Hz. Musa Rab
bma oldurmu§ oldugu ki§i hakkmda Firavun ailesinden olan korkusu 
ve dilindeki dugumu §ikayet etmi§tir. Onun dilinde bir dugum vardt 
ki ~ok~a konu§masmi engelliyordu. Kendisine yard1mc1 olmak, dil. / le 
fasih olarak anlatama.yacagi bir~ok '§eyi onun yerine konu§mak uzere 
Rabbmdan karde§i Harun'u kendisine yard1mc1 k1lmasm1 da istemi§ti. 
Allah Teala ona istedigini vermi§, dilindeki bag1 ~ozmU.§tur. ibn Ebu 
Hatim der ki: Amr ibn Osman kanahyla .. . Muhammed ibn Ka'b'm 
arkada§larmdan birisi ondan §6yle rivayet ediyor : Ona bir akrabas1 
gelmi§ ve: Okumandaki tutukluk ve konu§mandaki bozukluk olma
saydl, sende ba§kaca hi~ bir zarar (bir kotUluk) yoktu, demi§ti. Kurazi 
ona: Ey karde§im oglu, sana bir §eyler anlattlgim zaman anlatama
dlm nn? diye sordu da o; evet (anlat1yorsun), dedi. Kurazi §Ciyle de
vam etti: ~uphesiz Musa (a.s.) Rabbmdan israilogullarmm sozunu an
lamalan i~in dilindeki dugumun ~ozUlmesini istemi§ bundan daha faz
lasmi istememi'§tir. ibn Eb~ Hatim'in rivayetindeki lafz1 budur. 

((Kendi ailemden bir vezir ver bana. Karde§im Harun'u.» kavli Hz. 
Musa'mn kendi di§mdaki bir i§te Allah Teala'dan bir istegi olup bu; 
karde§i Harun'un kendis1ne yard1mci olmasidir. Sevri'nin Ebu Said'
den, onun ikrime'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetinde o, §6yle de-
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mi§ : Hz. MU.Sa.'ya peygamberlik verildigi saatta Hz. Harun'a da pey
gamberlik verilmi§tir. ibn Ebu Hatim'in ibn Nemir kanahyla ... Hz. 
Ai§e'den rivayetine gore o, bir umreye ~lktlgmda birtak1m bedevilerin 
yarunda konaklarnl§ ve birisinin §6yle dedigini i§itmi§: Dtinyada kar
de§ine en faydah olan hangi karde§tir? Onlar : Bilmiyoruz, derni'§ler. 
Adam: Allah'a yemin ederim ki ben biliyorum, demi§. Hz. Ai§e der ki: 
Kendi kendime : Yemininde hi~ kimseyi istisna etmedi. §tiphesiz o, 
dtinyada karde§i i~in en faydah olan karde§in hangisi oldugunu bili
yor, dedim. Adam: Karde§i i\!in peygamberlik istedigi zamanda !JIJ.lusa'
dlr, dedi. Ben : Allah'a yemin olsun ki dogru soyledi, dedim. I§te bu 
huslista Allah Teala Hz. Musa (a.s.) Yl ovme sadedinde §Oyle buyur
mu§tur : «Ve o, Allah katmda degerli idi.» (Ahzab, 69) . 

«Onunla destekle beni.» ayetindeki I !S.J..)I ) kelimesi Mticahid'e 
gore «Slrtlrnl» anlammda olup, buna gore ayeti : Onunla Slrtlml, ar
karnl gti~lendir, §eklinde anlamak gerekir. «Onu i§imde (kendisiyle is
ti§are etmemde) ortak yap ki Seni daha ~ok tesbih edelim.» Mticahid 
§oyle diyor : Kul dikilirken ve yan tistti uzanml§ken Allah'1 anmadlk
~a Allah'1 ~ok ananlardan olmaz. 

11§tiphesiz ki Sen, bizi gormektesin.>> Bizi se~mede, bize peygam
berlik vermede, dti§marun Firavun'a bizi peygamber olarak gonderme 
de muhakkak Sen bizi gormektesin. Bundan dolay1 hamd Sana'd1r. 

- ---- i Z A HI ----'----

Birinci Mesele: Duanm fayda ve §artlan mes'elesidir. Bu mes'ele 
hakkmda 1cEy Rabbirniz, unuttuk veya yamld1ysak sorumlu tutma bi
zi.» (Bakara, 256) ayetini tefsir ederken bilgi verilrni§ti. Burada sa
dece konuyla ilgili birka~ mes'eleye temas etmekle yetinecegiz. Olgun
luk kavrammm bir dizi mertebeleri vard1r ve bunlarm en tist basama
gi da ki§inin hem kendisi kamil, hem de ba§kalanru kemale erdirici, 
olgunla§tlnci olmas1 halidir. ~imdi bu basamagm birinci §Ikk1m ele 
alallm. Kamil (olgun) olan bir zatm olgunlugu kendi zatmm geregi 
olur. Yap1smm geregi ol'gun olan her bir §ah1s ise ezelde olgun olur. 
Fakat boyle bir zat, ezelde ba§kalanm olgunla§tlncl olamaz. Qtinkti ol
gunla§tlrmak, olgun olmayan bir §eyi olgunla§tlrmaktan ibarettir. Bu 
ise ancak olgunlugun olmamas1 halinde meydana gelir, ger~ekle§ir. Zi
ra ezelde olgun olmu§ olsayd1, kendisine etki etmek imkans1z olurdu. 
Qtinkti zaten elde edilmi§ bir §ey bir kez daha elde edilemeyecegi gibi, 
olan bir §ey tekrar olu§turulmaz. Binaenaleyh Cenab-1 Allah her ne 
kadar ba§lang1c1 olmayan zamandan bert olgun tse de, ancak gelecek-

Tefs ir , C. X. F . 327 
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teki sonsuz zaman iginde olgunla§tlncl olur. Bu noktada, olgunla§tlr
mamn da olgunlugun bir pargas1 oldugu dii§iincesinden hareket edi
lerek, yiice Allah'm ezelde ba§kalanm olgunla§tlnc1 olmamas1 halin
de bir olgunluk sahibi olamayacag1 ve boylece Allah'm noksan s1fatly
la nitelenmesi gerekecegi bunun da muhal oldugu gibi bir itirazda bu
lunulabilir. Bu itiraza verilecek cevab §U §ekildedir: Eger bu, ezelde 
miimkiin olsayd1, bu durumun olmamas1 olgunlugun olmamas1 gibi bir 
sonucu g1kanrd1. Bununla biz, sadece fiil-i ezeli'nin muhal oldugunu 
isbat etmek istiyoruz ki, buna gt>re ezelde olgunla§tlrma da muh~l 
olur ve boyle bir fiilin olmamas1 Z·at-1 Bari igin bir eksiklik say1lamaz. 
Nitekim, miimkin el-viicud olmad1g1 i~in Yiice Allah'm, zat1 gibi bir 
varllg1 meydana getiremeyecegini soylemek de Allah Teala igin bir nok
sanllk ifade etmez. Keza Allah Teala cennet ehlinin hareketlerini mu
rassal olarak bilmez, demememiz de bOyledir. <;iinkii mufassal bir sa
f1S1 olan her §ey sonludur. Cennet ehlinin hareketleri ise sonsuzdur ve 
dolay1s1yla mufassal bir sayts1 olamaz. 0 halde bunlar ilim s1fatmda 
bulunan bir noksanhktan degil, haddi zatmda meydana gelmesi miim
kiin olmad1gmdan dolay1d1r. ~imdi bu giri§ten sonra diyoruz ki; Ce
nab-1 Allah e§yay1 var etmek istedigi zaman bundan maksad1 eksik 
olan varllklan olgunla§tlrmak olduguna, giinkii miimkinat var olma
ya elveri§li bulundugu ve var olma s1fati da olgunluk s1fati olduguna 
gore O'nun olgunla§tlrma kudreti mumkinat igin olgunluk sofrasm1 
kurmay1 gerektirdi. Zat-1 Bari, yok olanlarm bir k1sm1ri1 bu sofraya 
oturturken, bir k1Sm1m da oturtmad1. Bunun sebeplerini §Oyle s1rala
yabiliriz. : 1) Yok olan §eyler sonsuzdur. Onun igin, §ayet biitiin yok
lar bu var olma .sofrasma oturtulsayd1, sonsuz §eyler var olacaktl. 
2) Eger biitiin yoklan var etseydi, artlk var etmeye kadir olarak ~al
mayacakti. Qiinkii var olan §eylerin var edilmesi muhaldir. Yoklarm 
tiimiinii var etmek her ne kadar eksik olan bir §ey igin bir olgunluk 
ise de, kudret sahibi olan birini yaratacag1 bir §ey kalmamakla itibari 
olarak acze dii§iirecegi igin olgun bir varllgm noksan bir varhk haline 
gelmesi neticesine gotiiriirdii. 3) Eger tum yoklar var edilmi§ olsalar
dl, art1k bir ay1rma imkam kalmaz, giicii yeten ile zorunlu olarak ya
pan birbirinden aynlamazd1. Oysa giig yetirme bir olgunluk s1fat1 ol
dugu gibi, zorunluluk da bir noksanl1ktlr. I'§te bu sebeplerden dolayt
dlr ki, Yiice Allah miimkinatm sadece bir klsmm1 varhk alemine glkar
ffil§tlr. Ancak bu noktada da iki sua! sorulabilir : 1) Var edilen e§ya 
sm1rll ve yokluk aleminde kalanlar ise s1mrs1z olduguna, aralarmda 
hie bir bag, ilgi olmad1gma, mahrum birak1lanlar sonsuz olduguna go
re bu ziyafet az olan bir kesime verilmi§ olmuyor mu? Bu var etme 
igin; tam bir var etmedir, denebilir mi? 2) ~ayet bu ziyafete alman-
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lar bunu hak etmi§ iseler, ne lie hak etmi§lerdir? Yok eger hak etme
mi§lerse bu s1mrh davet bir abeslik ta§1m1yor mu? Bu ise muhaJ degil 
midir ve Yuce Allah'a nasll yaki§tlnlabilir? Cevab : Bu §tiphelerin ak1l 
ve hayallerde yer ahp dola§mas1; Yuce Allah'm fiillerini insan fiiline 
benzetme ve Allah'm fiillerini insanlannkiyle k1yaslama dti§tincesin
den kaynaklamyor. Oysa bu, dogru degildir. Qtinku 0, yaptlklarmdan 
sorulmaz. Oysa insanlar sorulurlar. 0 halde O'nun butun mumkinata 
§amil rahmet nurundan ta§an bu varhk gene! bir ziyafet, kapsamh bir 
sofra niteligindedir. «Rahmetim ise her §eyi ku'§atmi§tlr.» (A'raf, 156) 
ayeti de bu manayi ihtiva etmektedir. Bir de §i:iyle dti§tinelim: Mev
cudatm canh ve cans1zlar diye iki k1sma aynld1gm1 biliyoruz. ~u hu
slista §tiphe yoktur ki, yokluga k1yasla varhk ne ise, cans1za kiYasla 
canh da odur. Qtinku cans1z, varllgmdan habersizdir. Ona gore varhg1 
ile yoklugu aym §eydir. Ona nisbetle varllg1 yokluk; yoklugu da varhk 
gibidir. Canh ise, var olan ile yok olam birbirinden aymr. Ona gore bu 
iki kavram ayn ayn §eylerdir. Ve yine cans1zlar canh varllklarm ara<;
lan durumundad1rlar. Qtinkti canh varhklar, onlan kendi i§ ve yarar
larmda kullamrlar. Binaenaleyh cans1z varhklar adeta itaatkar hirer 
k01e, canhlar ise onlara hakim efendiler durumundad1r. Oyle ise can
hhk, cans1zllktan daha §erefli ve U.Sttin bir meziyettir. Ve Yuce Allah'
m lutuf ve rahmeti, mtiml!;inatm bir k1sm1m varhk sofrasma oturtup 
baz1larm1 oturtmamay1 gerektirdigi gibi, mevcudatm bir k1Srn1m ha
yat sofrasma almayi, bir k1smm1 ise almamay1 iktiza etti. Ve mevcu
datm bir k1sm1m canh, diger bir k1sm1m ise cans1z yarattl. Cans1zlga 
oranla canhllk ise; karanllga oranla I§Ik, ki::irltige oranla gormek ve 
yoki.uga oranla varhk gibidir. Bu iktiza muvacehesinde mevcudatm 
bir krsmi; iyiyi-ki::ittiyu, aciyi-tathyi, hayn ve §erri algilayabilecek hi
rer canh oldular. I§te bu noktada canhlar §i:iyle dediler : Rabb1m1z, biz 
varhk ve hayat elbisesini bulduk; bizi bunlarla §ereflendirdin. Fakat 
bu durum ihtiya<;lanm1zm artmasma yol ac;:tl. Qtinku biz, yokluk ve 
cans1zhk halinde iken mizacimiza uygun olana muhta<;; yap1m1za uy
mayan ve eza veren §eylerden korkar degildik. ~imdi ise varhk ve can
hhk olunca yapimiza uygun olam elde etmeye, ters olam ise uzakla'§
tlrmaya muhtac;: olduk. Bu durumda eger kac;:mak, istemek, uzakla§
tirmak ve elde etmek gibi guc;:lerimiz olmazsa; yolda oturmU§, her ttir
lti felakete ag1k, musibet oklarma hedef olan bir zavalhdan farks1z ola
cagiz. Bize rahmet hazinelerinden guc;: ve kuvvet ver. Onlarla arzula
di~mizm pe§inden ko§maya, korktugumuzdan kac;:maya guc;: yetire
lim. i§te bunun uzerine Allah (c.c.) m sonsuz rahmeti, canhlarm bir 
k1smma guc;: ve kuvvet vermeyi gerektirdi. Nitekim aym rahmet mev
cudatm bir klsl'nma hayat, yoklann bir klsmma vucud verilmesini de 
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gerektirmi§ti. Kendilerine bu gii~ ve kuvvet verilen canhlar bu defa 
§oyle dediler : Ey bizim comert ve merhametli Allah'Imiz, ak1ldan mah
rum bir hayat ve kuvvet; ancak ya zincirlerle baglanacak olan delilere 
veya yiik ta§Imada kullamlacak olan hayvanlara mahsustur. Biitiin bun
lar ise noksan s1fatlard1r. Sen bizi eksiklik ~ukurundan olgunluk bulut
lanna yiikselttin. Bize, mahlukatmm en §ereflisi olan, '<cseninle sorum
lu tutar, seninle miikafat ve ceza veririm» diyerek §ereflendirdigin o 
en k1ymetli yaratlgma ak1ldan bir pay lutfet ki, senin a rahmet hazi
helerinden en giizel elbiseler giymi§, tam bir §eref ve fazilet elde etmi§ 
olallm. Canhlarm bu istegi iizerine Allah Teala anlara ak1l verdi ve 
onlarm ruhlarma basiret nuru ve hidayet cevheri kaydu. Boylece ruh
lar, dort ni§an almi§ oldular: Varllk, hayat, kuvvet ve ak1l. Bunlarm 
sanuncusu ak1ld1r. Sanuncu olan ise en iist mertebede bulunur. Nite
kim Hz;. Peygamber (s.a.) de Peygamberlerin (a.s.) sonuncusu oldugu 
i\!in, onlarm en faziletlisidir. Aym §ekilde insan, cismani mahlukatm 
sonuncusu oldugu i~in anlann en faziletlisidir. Ak1l da Yiice Allah'm 
bah§ettigi ni§anlarm somincusu aldugu i~in, en iistiin ve en degerli
dir. Sonra ak1l, kendi kendine baktl ve kendini k1ymetli miicevherat 
dalu bir ~anaga benzetti. Hatta parlayan yildizlarla dolu bir semayr 
andmyardu. Burada miicevherat ve yildizlar, ak1l ve zihinde bulunan 
kesin zaruri bilgiler gibidir. Nas1I ki goklerde bulunan y1ldizlar, kara 
ve denizin karanhklarmda yol bulmaya yarayan i§aretler durumunda 
iseler ak1l semasma tak1lm1§ alan inciler mesabesindeki zaruri bilgiler 
de, cismani alemin karanhklanndan ruhani alemin nurlarma dagru 
yol almak durumunda olanlarm kendileriyle yallanm bulduklan par
lak y1ldizlar gibidir. Bu naktada o parlak yildiziara, o k1ymetli incilere 
bakan ak1l; onlar i.izerinde hudus (sonradan var olma) izini gordi.i ve 
buradan bu izlerin bir meydana getiricisi aldugu, bu i§aretlerin ve na
ki§larm bir i§'aretleyicisi, yapicisi oldugu fikrine inti.kal etti. I§te o za
man bu nakl§lan yapanm bunlardan farkh oldugunu, binayr in§a ede
nin binadan ba§ka ve farkh biri aldugunu anlad1. Bu anlama iizerine 
ana sonradan var edilen alemin en yi.iksek semasmdan ez.eliyet alemi
nin manzaralarma, I§Iklanna bakan pencereler ag1ld1 ve bu ·alemi bu
radan tema§a etti. Ak1l bu alemin l§lklarma, hudus ve imkan alemi
nin karanllklarmdan baktlg1 i~indir ki, ezeli nurlann ihti§am1 onu 
sarstl ve gozleri gormez oldu. f?a§lrmi§ bir halde alan ak1l, tabiatl ge
regi yine, a nurlan sa~an Allah ( c.c.) a s1gmd1 ve : ccRabb1m, gogsi.imii 
a~ . » diye niyaz etti. Qiinkii denizler derin, karanhklar yagun, yolda ise 
i~ ve dl§ dii§manlardan olu§an bir~ok §akiler vard1r, ins ve cin §eytan
lan ~aktur. Onun i~in, eger Sen benim g6gsiimii a~mazsan, bana bii
tiin i§lerde yard1mc1 olmazsan ben kesilir kalmm. Bu ni§anlar ise s'a-
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dece belalara du<_;ar kalmama sebep olur, yiiksek mevkilere 91kmama 
degil. i§te ayetin «Rabb1m, gi:igsiimii a<_;.)) k1smmdan murad bunlar
dir. Sonra «i'§imi kolayla§tlr.>> buyuruluyor. <;iinkii insan, yaptlg1 her 
bir fiil, soz, hareket ve duru§lan dilemezse onlan yapan da yapamaz. 
Fakat insamn bu dilemesi sonradan meydana gelen (hadis olan) bir 
s1fattlr ki, bu s1fatl da meydana getiren biri olmas1 gerekir. ~ayet bu 
iradenin faili o insanm kendisi ise onu elde etmek i'<;in bir ba§ka ira
deye (irade s1fatma) ihtiyac1 olacak ve bu, sonsuza dek uzay1p gide
cektir. 0 halde teselsfrliin ka.inatm idare edicisinin yaratacag1 bir ira
dede durmas1 zaruridir. Bu durumda ger<_;ekte tiim i§leri kolayla§tlran, 
tum e§yayi tamamlay1p ger<_;ekle§tiren Yiice Allah'm kendisi olmu§ 
olur. Bu noktay1 btraz daha a<_;mak gerekirse; s1fatm meydana gelme
si i<;in mutlaka bir kabul edicinin ve bir failln bulunmas1 zorunludur. 
Bunun i<;indir ki, ayet-i kerime'de kabul edicinin isti'dad1 «Rabbim, 
gogsiimii a<_;.)) §Ik~Iyla ifade edilirken, fail de «i§imi kolayla§tlr.)) kav
liyle ifade edilmi§ oluyor. Burada ki§iye kabiliyetini ve failiyetini ve
renin Yiice Allah olduguna dikkat <_;ekilmektedir. Bunun i<;indir ki; 
selef: Ey nimetleri hak etmeden once veren, diye dua ederlerdi. Bu 
iki ciimlecik bu ·alemde meydana gelen her bir §eyin Allah (c.c.) m 
kaza, kader, hikmet ve kudretiyle olduguna delalet eden kesin bir delil 
mahiyetindedir. ·~oyle de demek miimkiindiir: Sanki Musa (a.s.) §i:iyle 
demi:§tir: Allah1m, gogsiimii a<_;manla yetinmiyorum. Aynca Senden 
i§in yerine getirilmesini, gayenin elde edilmesini istiyorum. Yahut §Oy
le de denebilir : Cenab-1 Allah Musa (a.s.) ya varllk, hayat, kudret ve 
ak1l nimetlerini verince, ona §i:iyle seslenmi§tir : Ey Musa, sana bu 
dort nimeti verdim. Bunlara mukabil her bir nimeti bir vazife ile kar
§Ilaman gerekir. Musa (a.s.) : 0 vazifeler nelerdir ey 'Rabb1m? diye 
sual edince, Cenab-1 Allah §6yle cevab vermi§tir: Beni hatirlamak i<;in 
namaz k1L <;iinkii onda dart nevi vazife bulunmaktad1r. Ki bunlar ki
yam, k1rae~, riikua varmak ve secde etmektir. Binaenaleyh namaz kil
digm zaman, her nimete kar§Ihk bir vazifeyi yerine getirmi§ olursun. 
Bundan sonra Yiice Allah ona bir be§inci payeyi, peygamberligi verin
ce 'MQsa (a.s ~ ) : «Rabb1m, gi:igsiimii ac;.)) diye niyazda bulunmu§; a9 
ki bu nimete hangi vazife ile kar§Ihk verecegimi bileyim, demi§tir. 
Bunun iizerine kendisine §6yle cevab verilmi:§tir: Bu peygamberlik gi:i
revini istenen §ekilde yerine getirmeye <_;all§arak kar§Illk vereceksin. 
Musa (a.s.) mn bunun iizerine yakan§I §6yle olmu§tur: «Ey Rabb1m, 
aciz, zay1f, maddi imkam kit ve dii§mam c;ok alan ben bunu yapa
mam. Onun i<;in, gogsiimii a<; ve i§imi kolayla§tlr.» 

ikinci Mes'ele : Kesinlikle bilinmelidir ki dua Allah (c.c.) a yakm 
olmanm bir vas1tas1 ve sebebidir. Musa (a.s.) da O'na yakla§mak ic;in 
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bu duay1 yapmi§tlr. Bu mes'elede iki konuyu a<;!Iklamak durumunda 
ka~acag1z: Duanm, Allah (c.c.) a yakmhgm vas1tas1 olmas1 ve Mu
sa (a.s.) mn bu dua ile Yiice Allah'a yakmla§mayi istemi§ olmas1. Du
amn Allah Teala'ya yakmhgm arac1 oldugunu birka9 delille a<;!Iklaya
biliriz: 1) Yiice Allah Kur'an'da sual ve cevab tarzmda ifadeyi bir9ok 
yerde isti'mal etmi§tir. Bunlann kimi temel, kimi ise fer'i mes'eleler
dir. Birinci tiirde olanlara birka9 ornek verelim : 1) Bakara suresinde 
«Sana yeni dogan aylardan soruyorlar. De ki: Onlar, insanlarm fay
dasi ve haec i9in birer vakit til<;!iileridir», mealindeki ayet. (Bakara, 189) 
2) isra suresinde «Sana n1htan sorarlar. De ki: Ruh, Rabb1mm em
rindendir ... ll (isra, 85) ayeti. 3) «Sana daglardan sorarlar. De ki : 
Rabb1m, onlan ufalay1p savuracak.» (Ta-Ha, 105). 4) «Sana ki
yametin ne zaman gelip 9atacagm1 soruyorlar.>> (A'rat, 187; Naziat, 
42). Birka~ ornek de ikinci tiirdekilere verelim : 1) «Sana ne infak 
edeceklerini soruyorlar. De ki : Hay1rdan her ne infak ederseniz ana
babanm ve akrabamn ... hakk1d1r.>> (Bakara, 215). 2) «!Sana haram 
aymdan ve onda sava§tan soruyorlar. De ki: 0 ayda sava§mak; biiyiik 
bir giinahtlr.>> (Bakara, 217). 3) <<Sana i9kiden ve kumardan soruyor
lar. De ki : ikisinde de biiyiik giinah vard1r.ll (Bakara, 2.19). 4) <<Sana 
ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki : Af.>> (Bakalia, 219). 5) «Sa
na yetimlerden soruyorlar. De ki: Onlar i<;!in 1slahta bulunmak hayir
hdir.>> (Bakara, 220). 6) ((Sana adet halinden de soruyarlar. De ki : 
0 bir ezad1r.>> (Bakara, 222) . 7) <<Sana ganimetlerden sorarlar. De ki : 
Ganimetler, Allah'm ve Rasuliiniindi.l.r.» (Enfal, 1) 8) «Sana Ziilkar
neyn'i sorarlar. Onu size anlatacag1m, de.>> (Kehf, 83). 9) «0 ger~ek 
mi? diye senden haber sorarlar. De ki: Rabb1ma andolsun ki o, mu
hakkak ger<;!ektir.ll (Yunus, 10). 10) <<Senden fetva isterler. De ki : Si
ze babas1 ve <;!Ocugu olmayamn miras1 hakkmdaki fetvay1 Allah veri
yor.>> (Nisa, 176). 11) «Kullanm sana Beni sorarsa, §iiphesiz ki Ben, 
90k yakm1m.>> (Bakara, 186). Goriiliiyor ki bu ayetlerde sual ve cevab
lar degi§ik tarzlarda ortaya konmu§tur. Genellikle de once sual so
rulmu§ ve bunu Hz. Muhammed (s.a.) e hitaben ( u~ ) , bazan da 
( JA; ) emri ile cevab gosterilmi§tir. Bir ii<;!iincii tarz olarak sual so
rulup cevabm verilmedigi ayet goriiliirken, dordiincii yol olarak sual
den sonra (' J9 ) , ( JA; ) gibi bir hi tab olmaksizm cevabm verildigi 
de mii§ahede olunmaktad1r. Bu degi§ik tarzlann mutlaka bir manas1 
ve faydas1 vard1r. Mesela cevabm ( J ) hitabiyla ba§lamasi ,halin
de sanki Hz. Peygamberin peygamberligini bir onaylama, O'na vahiy 
ve teblig gorevi verilmesiyle bir nevi onu yiiceltme vard1r. Ve bu tarz
da herhangi bir mii'§kil yoktur. ikinci tiir cevaba «De ki : Rabb1m, on-
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Ian ufalay1p savuracak.>> cevabm1 ornek olarak gO.sterebiliriz. Bura
daki soru daglar. hakkmdad1r. Ve onlann kadim (zaman bak1mmdan 
ba§lang1c1 olmayan) veya baki (sonu olmayan, yok olmayacak alan) 
bir varllk olup olmamalan ile ilgilidir. Bu mes'ele isl'am akaidinin ana 
mes'elelerinden biri oldugu i~indir ki yiice Allah, Hz. Peygambere he
men yerine getirmeyi ifade eden ( 0 ) harfi ilavesiyle ( J-43 ) bu
yurarak derhal cevab vermesini emretmi§tir. Sanki: Ya Muhammed, 
hemen cevab ver ve k1sa kesme. <;iinkii bu mes'elede ~iiphe etmek kii
fiirdiir. Onlarm §ek ve §iipheye dii§memesi i~in bu mes'eleyi ihmal et
me, buyurulmu§tur. Bir de cevabm keyfiyetine bakallm. «De ki : Rab
brm onlan ufalay1p savuracak» buyuruluyor. ~iiphesiz bu savrulup 
atllma miimkiindiir. <;iinkii bu, dagm her bir par~as1 i~in ge~erli ve 
miimkiindiir. Buna duyulanm1z da §ehadet eder. Bu ise daglann ka
dim ve varhg1 kendinden bir varhk olmad1gm1 gtisterir. <;iinkii kadim 
olan bir ~eyin, degi§mesi ve toz olup savrulmas1 miimkiin degildir. Bu
rada §6yle bir soru akla gelebilir : Mii§rikler, bir defasmda Hz. Mu
hammed (a.s.) e Rabbmm altm m1, giimii§ mii, yoksa demir mi oldu-
gunu sormu§lar, «De ki : 0 Allah birdir.» buyrulmu'§ ve ( y ) laf
Zl · k~llamlmi§, ( JA! ) ifadesi kullamlmami§tlr. Oysa bu mes'ele 
de miihim mes'elelerden biriydi? Buna §U §ekilde cevab verilebilir: 
Bahsettiginiz yerde sual k1sm1 zikredilmemi§tir. ( 0 ) harfi ise bir 
atlf harfi olup, daha once kendisine atlf yap1labilecek bir soziin ge<;
mesini gerektirir. Bunun i~indir ki orada bu harf kullamlmami§tlr. 
Oysa bizim bahsettigimiz yerde durum farklld1r, burada Yiice Allah su
ali zikretmi§ oldugu i~in cevab bOliimiine bu harfin gelmesi giizel ol
mu§tur. U~iincii metod cevabm zikredilmemesidir. Ayette yalmz kiya
metin kopmasm1 sorduklan ifade edilmektedir. Bunun hikmeti, kiya
metin kopma zamamm belirgin bir §ekilde bilmenin bir~ok mahzurla
nmn olmas1d1r. Biz daha once bu mahzurlan a<;Iklami§ bulunuyoruz. 
i§te bu sebeple Cenab-1 Allah cevab1 zikretmemi§tir. Aynca bu durum, 
baz1 suallerin cevabmm verilmeyecegini de gostermektedir. Dordiincii 
tarzda ise ( ~ ) lafz1 zikredilmeden cevaba ge<;ilmektedir. Bunda 
birka~ niikte vard1r : 

Birinci Niikte : Bu tarzda dogrudan dogruya cevab k1smma ge<;il
mesi, duamn onemine ve en biiyiik ibadetlerden biri olduguna delalet 
eder. Sanki bu tarzda Allah Teala'mn, kuluna: Ey kulum, sen ba§ka 
konularda seninle aram1zda bulunacak bir vas1taya muhta~ isen de, 
Bana dua ederken bOyle bir arac1ya muhta~ degilsin, gibi bir manaya 
dikkat <;ekilmektedir. <;iinkii bilinmesi i'tikadi bir ozellik ta'§Imayan 
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diger · k1ssalarda hep aym metod ta'k!b edilmi§, ( J! ) veya ( fo ) 
gibi herhangi bir laf1z zikretmeden dogrudan cevaba gec;ilmi§tir. Bu 
duruma <<Onlara .Adem'in iki oglunun, k1ssasm1 dogru olarak anlat ... » 
('Maide, 27), «Onlara ayetlerimizi verdigimiz halde, onlardan s1yr1lan 
ve §eytamn arkasma taktlg1 ve sonunda azgmlardan olan o kimsenin 
haberini anlat.» (A'rat, 175), <<Kitab'da Musa'y1 da an.» (Meryem, 51), 
«Kitab'da ismall'i de an.>> (Meryem, 54), «Kitab'da idr!s'i de an.» (Mer
yem, 56) «Hem onlara ibrah!m'in konuklarmdan da haber ver.» (H1Cr, 
51), «Biz, sana bu Kur'an'1 vahyetmekle; k1ssalarm en giizelini sana 
anlat1yoruz.» (Yusuf, 3), «Sana onlarm k1ssalanm gerc;ek olarak anla
tallm.» (Kehf, 13) ayetleri hirer ornektirler. Burada zikrettigimiz son 
iki ayette ise Yusuf (a.s.) un ve Ashab-1 Kehf'in k1ssalarmm ilginc; 
olaylara konu olduguna dikkat c;ekilmektedir. Burada gec;en ayetlerden 
§Oyle umum! bir mana c;1karmak da miimkiindiir: Bu ayetlerdeki ce
vablarla Cenab-1 Allah sanki §Ciyle demektedir: Ey Muhammed, eger 
kullanm sana Benden ba§ka herhangi bir §eyi sorarlarsa; onlara sen 
cevab ver. Fakat senden Beni soracak olurlarsa, bu takd!rde sen cevab 
verme; Ben vereyim. 

ikinci Niikte : <<Kullanm sana Beni sorduklan zaman.» ayeti, ku
lun sorma hakk1 olduguna delalet ettigi gibi, <<~iiphesiz ki Ben, c;ok 
yakm1m.» cevab1 da Allah Teala'mn kula yakm oldugunu gO.sterir. 

Uc;uncii Niikte : <<Kullanm sana Beni sorarsa; §i.iphesiz ki Ben, 
c;ok yakm1m.» (Bakara, 186) ayetinde «kulum Bana yakmd1r» denme
yip, «Ben c;ok yakm1m.» buyuruldugu goriilmektedir. Burada ince bir 
s1r bulunmaktad1r. <;iinkii kul miimkin el-viicuddur; onun var olmas1 
ve yok olmas1 aklen miimkundiir, zarur! degildir. 0, bu ozelligi geregi 
olarak yoklugun ortasmda, yok olmanm derinligindedir. Binaenaleyh 
kul, Allah Teala'ya yakm olamaz. Fakat Cenab-1 Allah kula yakmd1r. 
<;iinkii lutuf ve ihsam ile onu var eden ve kendine yakla§tlran O'dur. 0 
halde yakm olmak Allah (c.c.) ic;in soz konusudur, kul ic;in degil. Bu
nun ic;indir ki ayet-i ker!me'de <<~iiphesiz ki Ben, c;ok yakm1m.» bu
yurmu§tur. 

Dotdiincii Niikte : Dua etmekte olan bir insanm kalbi masiva ile 
me§gul oldugu siirece, Allah (c.c.) a tam manas1 ile dua etmi§ olmaz. 
i§te bu gerc;ege binaen bir insan dua ederken masivadan gec;ip ma'ri
fet-i ilahiye ile miistagrak olsa, bu durumda hem Allah Teala'dan ba§
ka bir kimseye dikkatini verip hem de bu masivadan gec;me halini ko
ruyamaz. i-§te dua makamma mahsus olan bu hal goz oniinde bulun
duruldugu ic;indir ki ayet-i kerime'de Allah ile kul arasmdaki VM1tay+ 

kaldumaya bir i§aret olarak ( '-:--'.. j J l "'w ) denmemi§ ( ~ j J .~ ) 
denmi§tir. 
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Buraya kadar zikredilen mes'elelerden duanm ne derece degerli 
d gu ve ibadetlerin en biiyiiklerinden birini te§kil ettigi anla§llm1§ 
Iunmaktad1r. ~unu da Have edelim ki bir kul, efendisine bir hediye 

sunmak istedigi zaman, ona hediyelerin en giizelini sunar ve sunma
dlr da. insan tabiatmda bulunan bu duygudan dolay1d1r ki Hz_ Mu

r a.s.), Allah Teala'ya ilk defa itaat ve ibadet hediyeleri sunmak is
:gi zaman dua hediyesi takdim etmi§ ve: ((Rabb1m, gogsiimii a~.>> 

·e niyaz etmi§tir. 
ikinci Niikte : Dua'nm fazileti hakkmdad1r. Hz. Peygamber (s.a.) : 

Dua; ibadetin 6ziidiir, buyurmu§tur. Allah Teala'nm Hz. Musa (a.s.) ya 
· k emri . ibadettir. <;iinkii, ((§iiphesiz ki Ben, Allah'1m.>> (Ta-Ha, 14) 
ayeti bir emir degil, bir ihbard1r. Allah Teala'mn Hz. Musa (a.s.) ya 
·erdigi ilk emir ise ((0 halde Bana ibadet et)) emridir. I§te Allah (c.c.) 

tarafmdan Hz. Musa (a.s.) ya yoneltilen ilk emrin ibadet olmas1 iize
rine Musa (a.s.) mn Allah Teala'ya sundugu ilk ibadet dua olmu§ ve 
Rabb1m, gogsiimii at;.>> diye niyazda bulunmu§tur. 

Ur;iincii Niikte : Duamn ibadet nevilerinden bir nevi olduguna da
irdir. Cenab-1 Allah namaz ve oru~la emrettigi gibi, dua ile de emret
mi§tir. Cenab-1 Allah'm dua etmemize dair varid olan emir ornekleri
ni <<Kullanm sana Beni sorarsa; Ben r;ok yakm1m. Bana dua edince 
Ben, o dua edenin duasma icabet ederim.>> (Bakara, 186), ccRabbm1z 
buyurdu ki : Bana dua edin, duamz1 kabul edeyim.>> (Gatir, 60), ((Kor
karak ve umarak O'na dua edin.>> (A'rat, 56), (('Rabb1mza yalvara yal
kara gizlice dua edin. Muhakkak ki 0, haddi a§anlan sevmez.>> (A'rat, 
55), ((0 diridir, O'ndan ba§ka tann yoktur. Dini yalmz kendisine ha
lis kllarak O'na yalvarm.ll (Gafir, 65), ((De ki : ister Allah deyin, is~ 
ter Rahman deyin.ll (isra, 110), ((Rabb1m; ir;inden yalvararak ve kor
karak ... zikret.ll (A'rat, 205) ayetleri ile : O'na ya Zelcelali ve'l-ikram, 
diye dua edin, hadisinde gormekteyiz. Bu ayetler ile duanm bir ibadet 
oldugunu yakinen ·ogrenmi§ oluyoruz. Bu ayetler her ne kadar dua et
menin bir ibadet oldugunu gosteriyorsa da, baz1 cahil kimseler kendi
lerine gore baz1 delillere dayanarak dua etmenin hilaf-1 ak1l bir i§ ol
dugunu iddia etmektedirler. Bunlarm delilleri §Unlard1r : 1) Cenab-1 
Allah Allamu'l-Guyubdur; gizli ar;1k her §eyi bilir. 0 halde dua etme
ye ne gerek vard1r? 2) Eger dua ederek istenilen §ey, Allah'm vuku 
bulacagml bildigi; oylece takdir ettigi bir §ey ise. zaten duaya gerek 
yoktur, §ayet meydana gelmeyecegini bilip takdir ettigi bir §ey ise bu 
takdirde duanm hi<; bir yaran olmaz. 3) Dua sigas1, bir nevi emir ve 
nehiy sigasma benziyor. Kulun bOyle Allah'a kar§1 emir ve nehiy si
gasma benzeyen bir ifadeye ba§vurmas1 i.se edebe mugayirdir. 4) Dua 
ile Allah Teala'dan istenen §ey, eger kullarm yararma bir §ey ise Ce-
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nab-1 Allah zaten onu ihmal etmez; '§ayet o istenen §ey insanlann za
ranna bir §ey ise bu takdirde onu istemek caiz almaz. 5) Nasslarda, 
S1ddikinin en yiiksek mertebesinin, Allah Teala'mn takdirine raz1 ol
mak oldugu belirtilmi§ ve insanlar kadere raz1 almaya te§vik edilmi&
tir. Dua ise bu nzayr yak eder. Qiinkii burada bir istek, bir niyaz soz 
konusudur. 6) Hz. Peygamber (s.a.) in Rabbmdan rivayet ettigi bir 
Hadis-i Kudside Cenab-1 Allah §6yle buyurmaktad1r: Beni zikretmek 
ki§iyi Benden bir §ey istemekten ahkoyarsa, Benden isteyenlere ver
diklerimden daha hay1rhs1m ana veririm. Her ne kadar sizin zikretti
giniz ·ayetler duamn vii.cubuna delalet ediyarsa da, bu hadis .de dua 
etmemenin daha evla olduguna delalet ediyar. 7) Hz. Ibrahim (a.s.), 
Allah (c.c.) a dua etmeyi b1rak1p da sadece: Allah (c.c.) m benim du
rumumu bilmesi O'ndan bir §ey istememe ihtiya~ b1raknnyar, demek
le yetindigi ic;indir ki, o a§m derecedeki ovgiiye lay1k olmu§tur. l§te 
bu mesele de, dua etmemenin daha evla olduguna delalet etmektedir. 

·~imdi dua etmemenin daha evla olduguna dair ileri siiriilen bu 
· delillere cevab verelim : 1) Dua etmekten maksad, ki§inin halini bil
dirmesi degil; diger niyazlar gibi bir niyaz ve yakarmad1r. 2) Sizin: 
Eger Allah (c.c.) a §eyin vaki' alacag1m biliyorsa, takdir etmi§Se dua
ya gerek yok. Eger vaki' almayacagm1 takdir etmi'§ 1se dua zaten fay
dasizdir, soziiniiz; ac; ve susuz bir insan ic;in : Eger Allah onun tok ala
cagm1, suya kanacag1m biliyorsa ve bunlan takdir etmi§Se yeme i~

meye gerek yok; §B.yet bunlarm olmayacagm1 takdir etmi§Se bu tak
dirde yeme .ve ic;me faydas1zd1r, demeye benzemektedir. 3) Her ne ka
dar dua ederken kullamlan ifade sigas1 bir emir sigas1 ise de, bu fiilin 
tazarru' ve hu§u' ile yap1lmas1 durumu, onun emir sigasmda olmas1m 
hiikiimsiiz k1lar. 4) Cenab-1 Allah kullannm bir maslahatmm tahak
kukunu dua etmenin sebkat. etmesine bagll k1lm1§ olabilir. 5) Bir in-. 
san yalvararak dua eder de, andan sonra yine Allah Teala'mn takdi
rine raz1 alursa; bu durumda elde edilen makam, kullarm elde edecegi 
en yiice makam olur. Bu cevab aym zamanda diger delillere de cevab 
olacak vas1ftad1r. Qiinkii dua da bir ibadettir. 

Dordiincii. Nii.kte : Allah Teala duamn onemine i§aret ederken yal
mz dua etmeyi emretmekle yetinmemi§, aynca bir ba§ka ayetinde ken
disine dua edilmedigi zaman gazab edecegini de ac;1klami§t1r : «Onlar 
hie; degilse kendilerine bir azab1m1z geldigi zaman; yalvarmah degiller 
miydi? Fakat kalbleri katlla§mi§, §eytan da anlara yapt1klanm sii.sle
yip pii.slemi§ti.» ('En'am, 43) Rasulullah (s.a.) da aym manaya i§a
retle, sizden biriniz (dua ederken) : Allah1m, beni istersen bagi'§la, de
mesin. Fakat kesin s6ylesin ve : Allahun, beni bagi§la, desin, buyur
mu§tur. I§te bu s1rra binaendir ki Hz. Musa (a.s.), dua ederken kesin 
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bir ifade kullanmu~ ve «Rabb1m, gogstimti ac;.» demi§tir. 
Be§inci Ntikte : Duamn onemini gosteren «'Rabb1mz dedi ki: Ba

na dua edin ki duamz1 kabul edeyim.» (Gafir, 60) ayeti bizim iimme-
imizin diger timmetlerden daha §erefli olduguna i§aret etmektedir. 

Evet bu ayet, bizim timmetimizin en §erefli timmet oldugunu gO.ste
rir. Zira Allah tarafmdan kendilerine btiyiik §eref verilen, haklarm
da «Sizi alemlere tistiin k1ld1g1m1 hat1rlaym.» (Bakara, 47), «Allah 
dtinyalarda kimseye vermedigini size verdL» (Maide, 20) ayetleri in
zal buyurulan israilogullan, bu ytiksek makamlanna ragmen, Musa 
(a.s.) ya «Rabbma dua et de onu bize iyice bildirsin.» (Bakara, 68) is
teginde bulunmu§lar; Havariler ise <<Biziz Allah'm yard1mc1lan» (Al-i 
imran, 52) demeleriyle ihraz etmi§ olduklan mevkilerine ragmen Hz. 
!sa (a.s.) dan kendileri ic;in gokten bir sofra inmesi konusunda dua et
mesini istemi§lerdir. Halbuki Cemlb-1 Allah, zatma dua konusunda bi
zim iimmetimizden arac1y1 kald1rm1§, «Bana dua edin ki duamz1 ka
bul edeyim.», «Allah'm fazlmdan lutfundan isteyin.» (Nis·a, 32) bu
yurmu§tur. Bu sebeple Ummet-i Muhammed'in bu faziletinden bihak
km haberdar olan Hz. Musa (a.s.) : Allah'1m, beni Muhammed iimme
tinden k1l, diye dua etmi§. ilk olarak da ellerini kald1rm1§ ve : «Rab
bim, gogstimii ac;.» diye dua etmi§tir. 

Burada, «Kullanm sana Beni sorarsa; §iiphesiz ki . Ben, c;ok yakl
mm.» ayetinde bilinmesi gereken bir husus daha vard1r: Bu ayette 
Cenab-1 Allah kullarmdan bahsetmektedir. Cenab-1 Allah Teala kul
lanm yedi s1mf kiliDI§tlr: 1) Ma'sum kulu. Bunlar hakkmda «Mu
hakkak ki kullanmm iizerine bir niifuzun olmaz.» (H1cr, 42) buyurul
mu§tur. Hz. MU.Sa (a.s.) ise ismetin bundan daha fazlas1yla taltif edil
mi§, hakkmda «Seni kendim ic;in yeti§tirdim.» (Ta-Ha, 41) buyurul
mu§tur. I§te Hz. Musa (a.s.) bu durum muva.cehesinde ismetinin da
ha ziyade olmasm1 istemi§ ve «iRabb1m, gogsiimii ac;.» diye dua etmi§
tir. 2) Sec;kin kulu. <~Selam, Allah'm sec;tigi kullarmm iizerine olsun.» 
(Neinl, 59) ayetinde bu Slll1fa i§aret edildigini goriiyoruz. «Ey Musa; 
risaletim ve kelarmmla seni insanlar arasmdan sec;tim.» (A'raf, 144) 
ayetiyle daha sec;kin bir kul oldugu bilinen Hz. Musa (a.s.), saffetinin 
daha ziyade olmas1m istemi§ ve «Rabb1m, gogsiimii ac;.» diye dua et
mi§tir. 3) Miijdeleyici kulu. «Sozii dinleyip onun en giizeline uyan kul
lanm1 miijdele.» (Ziimer, 18) ayetinde i§aret edilen bu s1mfa, «Ve Ben, 
seni sec;tim. Oyleyse vahyolunanlan dinle.» (Ta-Ha, 13) ayetinin dela
letiyle Hz. Musa (a.s.) bu dereceye dahil idi. Ancak 0, daha ziyade be
§8.ret (miijde) istemi§ ve : «Rabbrm, gogsiimii ac;.» diye dua etmi§
tir. 4) Keramet kulu. Buna «Ey kullanm, bugiin size hie; bir korku yok
tur.» (Zuhruf, 68) ayeti delalet eder. Cenab-1 Allah'm: «Korkmaym; 

• 
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Ben sizinle beraberim.>> (Ta-Ha, 46) buyurdugu Hz. Musa (a.s.) bu ke
rametle taltif edilmi§ti. Ancak o, keramet kullugunun bir derece daha 
artmasm1 istemi§ ve: <<Rabb1m, gogsumu ac;.>> diye duada bulunmu~tur. 
5) Bagi§lanml§ kulu. «Kullanma bildir ki: Benim Ben, Gafur, Rahim 
olan.)) (HICr, 49) ayeti bu nevi kula delalet eder. Hz. Musa (a.s.) bu 
sm1fa dahil idi. Zira «Rabblm, beni bagl§la.)) diye dua etmi§, Allah Te
ala da kendisini bagl§laml§h. Ancak o, daha ziyade magfiret taleb et
tni§ ve: «Habb1m, gogsumu ac; .)) diye dua etmi§tir. 6) Hizmet kulu. 
i<Rabblmza ibadet edin.n (Bakara, 21) ayetinde ifade edilen bu sm1fa, 
«Seni kendim ic;in yeti§tirdikn, hitabma mazhar olan Hz. Musa (a.s.) 
da dahil idi. Fakat o, bu nevi kulluk derecesinin artmasm1 istedigi ic;in 
((Rabb1m, gogsumu ac;.n diye dua etmi§tir. 7) Kurbiyyet kulu. (Zatma 
kurbiyyetle taltif edilmi§ kulu) . «Kullanm sana Beni sorarlarsa; Ben 
c;ok yak1mm. Bana dua edince Ben, o dua edenin duasma icabet ede
rim.>> buyurularak ifade edilen bu nevi kulluga §Uphesiz Hz. Musa (a.s.) 
da dahildi. <;linku Cenab-1 Allah onun hakkmda <<Ona Tur'un sag ya
mndan seslendik ve onu gizlice soyle§mek ic;in yakla§tlrdik.n (Mer
yem, 52) buyurmaktad1r. Ama Hz. Musa (a.s.) bu nevide de daha ile
ri gitmek istemi§ ve <<Rabb1m, gogsumi.t ac;. )) diye dua etmi§tir. (Hazi, 
Mefatih el-Gayb, XXII, 32-38) . 

Be§inci Fas1l : Gogsu ac;manm mahiyetine dairdir. Alimler gogsu 
ac;mamn mahiyetini iki §ekilde a<;Iklami~?lardlr : 

1) Gogsu ac;mak, insan kalbinde dunyaya ne ragbet ve ne de kor
ku bic;iminde bir baki§m kalmamasidir. insan kalbinin dunyaya rag. 
bet etmesi demek kalbin aile ve c;ocuklarla, onlann yararlanm te'min 
etmek ve zarar gormelerine mani' olmakla me§gul olmas1 demektir. 
Ka1bin dunyaya korku ile yonelmesi ise, dli§man ve has1mlarmdan 
korkmas1 demektir. i§te Allah, bu ozellikte olan kalbi ac;tlg1 zaman ar
tlk o kalbin ilgilendigi dunya meta1 olan her §ey onun nazarmda ku
c;Ulur, onemsiz hale gelir. 0 derece kiic;Ulur ki bir sinek, bir tahta ku
rusu ve bir sivrisinekten farks1z kahr; ne insanm kendisine meylini 
uyand1rabilir, J?.e de korkulacak bir varhk olur. Artlk bundan sonra 
dunya meta1 olan her §ey, onun nazarmda bir hie; hukmune gec;er. i§
te insan, dunyay1 bu nazarla gormege ba§lad1g1 zamand1r ki, kalbi ta
mamiyla Allah Teala'mn nzasma dogru yonelir. Temsili bir ac;Iklama 
yapmak gerekirse, kalb bir su gozesine, insanm kuvveleri ise zayif ka
rakterli olduklan ic;in bir kiic;uk su gozesine benzetilebilir. Bir kayna
gm sulan birc;ok kanala akitllirsa bu kanallann her birinde bulunan 
su miktar1 azahr. Oysa bu kanallarm suyunun tUmu bir tek kanalda 
toplanmi§ olsa, bu takdirde su guc;IU bir hal ahr. i§te insan kalbi ve 
duygulan bu misale benzedigi ve bu gerc;egi ta§1d1g1 ic;indir ki Hz. Mu-
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(a.s.), Cenab-1 Allah'tan dtinyamn kusurlarma ve girkin hallerine 
endisini muttali' k1larak kalbini agmas1m taleb etmi§ti ki boylece kal~ 
i onlara kar§1 nefretle dolsun. Bu nefret dogduktan sonrad1r ki kalb 
iittintiyle kudsi aleme ve ruhani makamlara yonelmi§ olur. 

2) ilim erbab1 kalbin ag1lmasm1 bir de §U tarzda izah etmi§ler
di.r: MU.Sa (a.s.), o ytice makama (peygamberlik makamma) getiril
di0i zaman ag1r ytiktimltiltiklerle kar§l kar§Iya kalm1§tlr. Vahyedilen 
mir ve yasaklan muhafaza etmek, Cenab-1 Allah'a stirekli ibadet et
ek ve toplumu 1slah gibi ytiktimltiltikler o ag1r teklifatm sadece bir
a~ml te§kil ediyordu. Musa (a.s.), hem dtinya ve hem de ahiret i§le
ini gekip gevirmekle mtikellef k1lmm1§ gibiydi. Ancak bunlarm ikisini 

birlikte idare etmek \!Ok zordu. <;tinkti dtinya ve ahiretten birisine y6-
:1elmek digeri ile me§gU.l olmaya bir nevi engel oluyordu. Nitekim bir 
eye bakmakla me§gul olan kimsenin i§itme duyusu, dinlemekle me§

gul olanm ise gorme ve dti§tinme duyusu fonksiyonunu yerine getire
mez. Gortiltiyor ki, insamn duyulan birbiriyle geki§me halinde bulun
maktad1r; ve Musa (a.s.) da ttim bu duyulara muhtag bir halde bu
lunmaktaydi; ve Cenab-1 Hakk'm cemaliyle mti§erref olan bir insan, 
bu noktadan sonra herhangi bir mahlukun her ttirlti gtizelligini urkek
likle kar§llar, ondan kagar ve istemez. Tamamen gergek olan bu du
rumlardan dolay1d1r ki Musa (a.s.), Cenab-1 Allah'tan kendisine duyu 
mukemmelligi lutfederek gogstinu agmasm1 taleb etmi§tir. Musa (a.s.) 
bu istegini dunya ve ahiret i§lerini birlikte yurutebilmek igin yeterli 
gticu elde etmek du§iincesiyle yapm1§tlr. i§te gogsu agmakla kasde
dilen mana budur. Aynca ilim erbab1 zikrettigimiz bu manay1 ag1kla
mak igin birtak1m misaller serdetmi§lerdir : 

Birinci Misal :insan bedenini bir ·§ehre benzetirsek; burada bulu
nan gogus bir kaleye, fuad bir k6§ke, kalb bir taht'a, ruh krala, ak1l 
vezire, §ehvet §ehre mal girmesini saglayan bir buyuk gorevliye, gazab 
~tirekli egitim ve ceza ile me§gU.l olan ordu komutanma, duyu organ
Ian casuslara, diger kuvveler hizmetgi, i§~i ve zenaatkarlara benzer
ler. Ote yandan bu §ehre, bu kale ve bu krala du§man olan bir §ey
tan bu!unmaktad1r. Bu §eytana ordusu heva, h1rs ve diger kotu huylar
dan olu§an bir kral demek de mumkundur. Bir §ehre benzeyen insan 
bedeninde, ruh krah ile §eyt'an arasmda suren devamh bir sava§ gaze 
garpmaktad1r. Bu sava§ta ruh meydana once veziri akh, '§eytan da ona 
kar§1 yine veziri nefsi ileri surer. Ak1l in sam Allah ( c.c.) a \!agmrken, 
nefis de §eytana gagmr. Ruh ikinci merhalede zekay1 akla yard1mc1 
olarak ileri surer. ~eytan da buna mukabil §ehveti g1kanr. Burada ze
kamn insam dunyevi fenahklardan allkoymaya gah§tlg1, §ehvetin ise 
ki§iyi dunyevi lezzetlere dogru ittigi goriilur. Sonra ruh, zekaya yar-
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dim etmesi i«;in du§unceyi ileri 91kanr, o da Hz. Peygamber (s.a.) in: 
Bir saat tefekkurde bulunmak, bir sene (nafile) ibadet etmekten da
ha iyidir, sozunu hakll 91kararak gozle gorunen ve goriinmeyen her 
turlu gunah ve ay1ba kar§1 koyar. §eytamn du§unceye kar§l 91kard1g1 
askeri ise gaflettir. Sonra ruh hilim ve sebatl, temkinli ve vakur olma
Yl ileri surer. <;unku acele etmek insana guzeli c;irkin, c;irkini de guzel 
gosterebilir. Hilim ve teenni ise akla dunyevi e§yanm c;irkinliklerini 
gosterir. ~eytan buna kar§1hk acele etmeyi ve sur'ati 91kanr. Bu husu
siyetten dolay1d1r ki, Rasul-i Ekrem (s.a.) §6yle buyurmu"§tur. Hilim 
bir yere girdigi zaman mutlaka oraJl susler. Acele etmek ise girdigi ye
ri muhakkak c;irkinle§tirir. Bunun ic;indir ki, yer ve g6kler altl gun
de yarat1lm1§tlr. Boylece insanlar teenni ve sebat1 ogreneceklerdir. Bu
raya kadar insan ic;inde, iki s1mf arasmda meydana gelen du§manllgi 
g6rmu§ bulunuyoruz. Kalb ve gogiis, bu insan §ehrinin kalesi hukmun
dedir. Bir kalenin c;evresinde bir de hendek vard1r. Bu hendek zuhd
dur. Onun bir de suru vard1r : Ahireti istemek ve Allah Teala'y1 sev
mek. §ayet hendek derin ve geni§, sur da saglam olursa; §eytan ordu
su onu a§amaz ve geri c;ekilerek kaleyi terk eder. Fakat hendek derin 
ve -geni.~, sur da muhkem olmazsa du§man kaleyi fetheder ~e ic;eri gi
rer; nefis, kendini begenme, kibir, cimrilik, Allah hakkmda su-i zann 
besleme, soz ta§1ma ve g1ybet gibi askerlerini de ic;eride beraber bulun
durur. Bu durumda kral k6§kten <;Ikamaz, zor bir duruma du§er. Bu 
i§gal kar§ISmda ancak Cenab-1 Hakk'm kuluna hay1r yollanm ac;ma-

. s1, §er yollanm kapamak suretiyle yard1mm1 gondermesi ve bu yaban
Cl askerleri kaleden 91karmas1 halinde durum normale doner, .gogus 
a<;1hr, §eytanm bask1lan, ordulan dagll1r, <;1kar ve cenab-1 Allah'm hi
dayet nurlan ic;eri girer. I§te <~Rabb1m, gogsumu ac;.» ayeti bu manay1 
ifade etmektedir. 

ikinci Misal: Nurun bulundugu yerin kalb oldugunu biliyoruz. Bir 
insamn e§ ve c;ocuklarla, insanlarla du§up kalkmas1yla, eglenmekle, 
du§man korkusuyla me§gUl olmasmm kalb gune§inin nfuunun, gogus 
fezasma ula§masma mani olaca~m da bilmekteyiz. i§te bunun ic;in
dir ki, Cenab-1 Allah bir insamn basiretini guc;lendirir de bu insan 
mahlUkatm acizligini, dunya ve ahirette pek az faydas1 oldugunu an
larsa, butun mahlukat onun gozunde kuc;ulur ve hatta Cenab-1 Hakk'm 
<~'ndan ba§ka her §ey yok olacaktlr.n (Kasas, 88) buyurdugu gibi, on
Ian bir hie; mesabesinde gormege ba§lar. Masiva'mn bir hie; oldugunu 
IDU§ahede edinceye kadar masiva uzerinde tefekkur eden insanm mu
§ahede anmdan itibaren kalbi ile Allah (c.c.) m celal nurlan arasm
da bulunan perde kalkar. Bu perdenin kalkmas1 ile de kalb o yuce, ila
hi nurla dolar ki, gogsiin a~1lmas1 budur. 
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Altmc1 Fas1l : ( .J-l....aJI ) kelimesinin manas1 hakkmdad1r. Bu ke
.me Musa (a.s.) mn duas1m ihtiva eden bu ayette kalb manasma gel

ektedir. Nitekim ccAllah'm gonliinii islam'a ac;tlgv> ('Ziimer, 22), ccRab-
m. gogsiimii ac;.», ccGogiislerde bulunanlann derlenip taparlanacag1 

(Adiyat, 10), c<(Allah) goguslerin gizledigini bilir.» (Gatir, 19) gi-
• ayetlerde de aym manaya kullamlml§tlr. < .J-l...aJI ) kelimesi gogiis 

lugu manasma da kullamlml§tlr; ccNe var ki yalmz gozler kor al-
az, goguslerde olan kalblerde korle§ir.» (Haec, 46) ayetlerinde oldu

u gibi. 
Alimler aklm mahalli konusunda ihtilat etmi§ler; bazllan aklm 

mahalli kalbdir, derken, baz1lan da hay1r, beyindir, derni§tir. Kelam 
ilmi alimlerinin cumhuruna gore aklm mahalli kalbdlr. Ki biz bu ko
nuyu ~uara suresinin ctOnu senin kalbine ·Ruh el .. Emin indirdi.» (~u

ara, 193) ayeti.ni tefsir ederken ac;1klam1§ bulunuyaruz. Baz1 ilim er
babl ise insanda dort onemli merkez bulundugunu soylemektedirler: 
Sadr, kalb, fuad ve ak1l. Bunlara gore sadr (gogiis); islam'm barmd1g1 
yerdir. Nitekim Allah Teala, ccAllah'm, gonliinii islam'a ac;tlg1 ... >> (Zii
mer, 22) ayetinde buna i§aret etmektedir. Kalb ise imanm bulundugu 
yerdir. c<Fakat size imam sevdirdi ve anu sizin kalblerinizde siisledi.» 
(Hucurat, 7) ayeti de bu manaya delalet etmektedir. Fuada gelince; 
buras1 ma'rifet mahallidir. «Onun gordiigii fuad (goniil) yalanlama
dl.» (Necm, 11) ayeti buna delildir. Ak1l ise tevhidin makarnd1r. «An
cak akll sahipleri hakklyla dii§iiniir.» ayeti buna delildir. 

Burada §Unu bilmelidir ki, Cenab-1 Allah akh bu diinyaya ilk gon
derdigi zaman anu bir levha gibi i'§lenmemi§, diiz ve temiz alarak gon
derir. Sanki Levh-i Mahffrz ne ise insan betieninde ak1l da adur. Sanra 
Allah Teala, rahmet ve azamet kalemiyle mevcudat ve mahiyetlerden 
akll ilgilendiren her §eyi ana yazar. Bu yaz1 insan oltinceye kadar bir 
tek satlr gibi alur, varhgm1 karur. i§te bu sat1r, bu yaz1 mticerred su
retler ve mahiyetlerdir. Sanra tevfik gemisine binen ak1l, onu ma'ku
fat dalgalanmn ytikseldigi denizlere ve ruhani alemlere gotiiriir. !§te 
akll bu yalculugu yaparken esmekte alan azamet ve kibriya riizgarla
hndan dalay1 bazan mutluluk rahathgma eri§ir, bazan da gerileme ra
hatslzhgma du~ar kahr. Tefekktir gemisi bazen celal panltllarmm bu
lundugu sahillere ula§lf da tizerine ilahi nurlar yagar; akll, saplkhk ka
ranhklarmdan kurtulur. Bazan da cehalet kayalanna c;arpar, ag1r ha
sarlar gortir ve batar. i§te bu durumda alan gemi, izzet dalgalanyla 
bagu§tugu stirece onun kaptam m1r ve hidayet edinmeye muhtac; ala
caktlr. Bu ihtiyac; ic;inde aldugu anda c<Rabblm, g6gsiimii ac;.» diye 
yard1m ve l§lk ister. 

Aynca ak1l, imkan (alemi) eteklerinden viicub alemi tepelerine 
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yiikselirken, e§yamn mahiyetinf ve miicerred varhklan mii§ahede ede
rek daha 90k me§gul olmak durumunda kallr. Ma'lumdur ki her bir 
mahiyet, ya bizatihi Allah'm Zatlyla beraber bulunur veya O'ndan su
dur etmi§ olur. Eger e§ya O'nunla beraber bulunan bizatihi varhk olur
sa, bu durumda kalbe Cenab-1 Allah'm celal nurlan dolar da artlk ora
da diger nurlan inceleme istegine yer kalmaz ve O'ndan ba§ka (masi
va) her §ey goz ve kalbten silinir gider. §ayet akll e§yay1 miitalaa eder
ken, Allah Teala'dan sudur eden eserlere taalluk ederse; bu durumda 
burada acaib bir hal meydana gelir. §oyleki : Sat billurdan yap1lm1§ 
bir kiire bulunsun ve giine§ I§mlan bunun iizerine dii§mii§ olsun. Bu 
kiirenin iizerine dii§en giine§ I§Inlan bir yere yans1r ve oras1 yanar, 
degil mi? I§te biitiin miimkinatm mahiyetleri de; boyle Allah Teala'
mn giine§i, O'nun azamet nuru ve celal panltlsma kar§I konmu§ bir 
sat billur gibidirler. Binaenaleyh insan kalbi miimkinata yoneldigi za
man, kalb onlan tamam1yla ku§atlr ve onlann herbirinden ~1kan ilahi 
kibriya I§mlan kalbe yans1r ve onu yakar. Ate§ ne denli ~ok ise, yan
ma da o derece fazla olacag1 i9indir ki Musa (a.s.) : «Rabb1m, gog:sii
mii a~.» diye dua etmi§, bOylece biitiin miimkinatl alg1Iamaya gii~ ye
tirebilmek, dolayisiyla Allah Teala'mn celal nurlannm ate§iyle yanma 
makamma ula§mak istemi§tir. Rasulullah (s.a.) da aym miilahaza ile: 
Allah1m, bize e§yaYI oldugu gibi gaster, diye dua etmi§, fakat onlarm 
ilahi celal nurlanyla yanmakta olduklanm mii§ahede edince de dua
smda «Sana tam manas1yla senada bulunamam.» demi§tir. (Razi Me
fatih el-Gayb, XXII, 43-46) 

---000---

36 - . Buyurdu : Ey Musa, istedigin sana verilmi~tir. 
37 - Zaten sana ba~ka bir defa daha lutufta bulun

mu~tuk. 
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38 Hani annene vahyedilmesi gerekeni vahyetmi!]-
tik. 

39 - Onu bir sand1ga koy da suya b1rak. Su, onu ki
yiya atar. Bana da, ona da dii!]man olan birisi onu ahr. G6-
ziimiin 6niinde yeti!]esin diye senin uzerine katimdan bir 
sevgi koydum. 

40 - Hani k1z karde!]in gidip diyordu ki: Ona baka
cak birini size g6stereyim mi? i!]te boylece, annen iiziilme
sin de gozii aydln olsun diye seni ona geri vermi!]tik. V e 
sen bir cana kiymi!]tin da, seni iiziintiiden kurtarmi!]tlk. 
Hem seni birc;ok musibetlerle denemi!]tik. 

Allah Tei'tla, elc;isi Musa (a.s.) mn Rabbmdan istediklerine icabet 
buyurdugunu haber veriyor ve ona gec;mi§ nimetlerini hat1rlahyor. An
nesi, onu emzirdigi esnada Firavun ve erkanmm onu oldiirmesinden 
korkuyordu. Zira Hz. Musa Firavun ve adamlannm, israilogullarmm 
erkek c;ocuklanm oldiirdiikleri senede dogmu§tU. Allah Teala Hz. Mu
sa'mn annesine ilhamda bulunmu§ da c;ocugu ic;in bir sand1k edinmi§
ti. <;ocugunu emzirir, sonra onu bu sand1ga koyar ve sand1g1 Nil'e bl
rakirdl. Sand1g1 evine bir iple baglard1. Bir keresinde sand1g1 baglamak 
ic;in gitmi§, sand1k elinden kurtulmu§ ve deniz (Nil nehri) sand1g1 sii
riikleyip gotiirmii§tii. Allah Teala'nm : <cMU.sa'nm annesi yiiregi bom
bo§ sabah1 etti, §ayet kalbini peki§tirmemi§ olsayd1k, neredeyse onu 
ac;1ga vuracaktl.>> (Kasas, 10) Zikrettigi iizere Musa'mn annesi buna 
son derece iiziilmii§tii. Nil, sand1g1 Firavun'un evlne gotiirmii§ ve : <tFi
ravun'un adamlan bunun iizerine onu ald1lar. 'viinkii o sonunda ken
dileri ic;in bir diil}man ve bir tasa olacaktl.» (Kasas, 8) Yani Allah'm 
takdir buyurmu§ oldugu bir kaderdir bu. Zira onlar Musa'mn varll
gmdan c;ekine·rek israilogullannm erkek c;ocuklanm oldiiriiyordu. Al
lah 'Teala -en yiice hiikiimranhk ve en miikemmel kudret O'nundur
Hz. Musa:nm ancak Firavun'un ve kansmm sevgisiyle beraber onun yi
yecek ve ic;ecegi ile beslenmesine hiikmetmi§tir. Bu sebepledir ki : «Ba
na da, ona da dii§man olan birisi onu ahr. Goziimiin onunde, (dii§ma
mnm yamnda) yeti§esin diye senin iizerine katimdan bir sevgi kay
dum. 'Onu, seni sever k1ld1m.» buyurulmu§tur. Seleme ibn Kiiheyl der 
ki: «!Senin iizerine katimdan bir sevgi koydum.» ayetini : Allah'm go
zetimiyle yeti§esin, §eklinde anlarrn§tlr.J Katade ise buray1 : Gozeti
mimle beslensin, §eklinde anlaml§tlr. Ma'mer ibn Musenna ise : ~ol 
bir haysiyetle ki Ben goriiriim (Benim gorecegim bir yerde yeti§esin 

Tefsir. C. X. F. 328 
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~iiye) §eklinde anlar. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ise §Oyle de
mi§tir : Yani onu kralm evinde k1ld1. Nimet ve refah igindeydi. On
larm yamndayken Musa'mn yiyecekleri kral yiyecekleri idi. i§te ayet-
teki ( ~ ) k1smmm anlam1 budur. 

Allah Teala : ccHani k1z karde§in gidip diyordu ki: Ona bakacak 
birini size gastereyim mi? i§te boylece, annen tiztilmesin de gozti ay
dm olsun diye seni ona geri vermi§tik.)) buyurur ki; Hz. :Musa, Firavun 
ailesi yanmda kallp yerle§tiginde ona stit anneler getirmi§ler fakat o, 
bunlan kabul etmemi§ti. Allah Teala buyurur ki : ccOnceden Biz, onun 
stit annelerin memesini kabul etmemesini saglad1k. Bunun tizerine 
hem§iresi :Size, sizin ad1mza ona bakacak ve iyi davranacak bir ev hal
kim tavsiye edeyim mi? dedi.,, (Kasas, 12) Yani: Size onu ticretle em
zirecek birini gostereyim mi? dedi. <;ocugu onlar da yanmda oldugu 
halde annesine gottirmti§, annesi memesini ona verince kabul etmi§ti. 
Buna gok sevinmi§ler ve emzirmek tizere onu ticretle tutmu§lar. Boy
Ieee Hz. Musa'nm annesi, oglu sebebiyle dtinyada mutlulugu, yticeligi 
ve rahat! bulmu§, ahirette ise daha bol olanma kavu§mU§tur. Bunun 
i<;indir ki bir hadiste §tiyle buyrulur : Allah'tan hay1r dileyerek bir i§i ya
pamn benzeri, Musa'nm annesinin misali gibidir. Hem kendi \!Ocugu
nu emzirmi§ ve hem de ticretini alml§tlr. Allah Teala burada '§Oyle bu
yuruyor : i§te boylece, annen sana tiztilmesin de gozti aydm olsun diye 
seni ona geri vermi§tik. Ve sen bir k1ptinin camna k1ym1§tln da, Fira
vun ailesinin seni oldtirmeye azmetmesi sebebiyle ba§ma gelen tiztin
ttiden kurtarmi§tlk. Hz. Musa k1ptiyi oldtirdtikten sonra onlardan kag
mi§ ve nihayet Medyen suyuna kadar gelmi§ti. i§te oradaki salih ki§i 
ona : ccKorkma, art1k zaJimler gtiruhundan kurtuldun.n (Kasas, 25) 
demi§ti. 

((Hem seni birgok musibetlerle denemi§tik.n ayetinde imam Ebu 
Abdurrahman Ahmed ibn · ~uayb en-Nesei, - Allah ona rahmet eyle
sin- Stinen'inin tefsir boltimtinde der ki : 

Fitneler Hadisi 

Bize Abdullah ibn Muhammed... Said ibn Ctibeyr'den nvaye
tinde §oyle demi§tir : Abdullah ibn Abbas'a Hz. Musa hakkmdaki ((Hem 
seni birgok musibetlerle denemi§tik. )) ayetini ve : Bu musibetler neler 
idi? diye sordum. Ey Ctibeyr'in oglu sabahleyin gel, onun uzun bir ha
disi var, dedi. Sabah olunca va'detmi§ oldugu bu musibetler hadisini 
bema anlatmas1 igin ibn Abbas'a gittim §6yle anlattl : Firavun ve er
kam, Allah Teala'nm Hz. ibrahim (a.s.) e, onun ztirriyetind~n pey
gamberler ve krallar <;1karacag1 va'di haklpnda mtizakerede bulunu-
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orlard1. Onlardan birisi : Muhakkak ki israilogullan bunu bekliyor-
ar, bunda hie; §i.iphe etmiyorlar. Bunun Ya'kub'un oglu Yusuf oldu

nu samyorlard1. 0 oldi.igunde : ibrahim'in va'di boyle degildi, dedi
ler dedi. Firavun : Nas1l di.i§i.ini.iyorsunuz? diye sordu. Mii§fwere etti
le. ve nihayet topluca §U karara vard1lar: Yanlannda bi.iyi.ik, keskin 
b19aklar olan adamlar gonderecekler, bunlar isrnilogullannm evlerini 
df la§acak, bulduklan her erkek gocugu kesecekler. Boylece de yaptl
lar. Ancak israilogullan, bi.iyi.iklerinin eceliyle oldi.iklerini, ki.igiikleri
nin ise bogazland1klanm g6ri.ince §oyle dediler : Qok gegmeden israilo
gullanm ti.iketeceksiniz ve onlarm i.istlenmekte olduklan hizmetleri, 
i,.leri bizzat yapmak zorunda kalacaksm1z. Bir sene dogan erkek c;o
cuklan oldiiriin, erkek gocuklan azalsm. Bir sene de b1rakm, onlardan 
hie; kimseyi oldi.irmeyin. Bi.iyi.iklerden olenlerin yerine ki.igi.ikler yeti§
sin. Sizin onlardan oldi.irmeyerek sag b1raktlklanmz hie; bir zaman ~o
galmazlar ki, onlarm sizden daha fazla olmalanndan korkasm1z. Boy
Ieee oldi.irdi.iklerinizle ihtiyag duyacaklarmlZl bitirmemi§, tiiketmemi§ 
olursunuz. Ve bu gorii§te karar k1ld1lar. Erkek gocuklann bogazlanma
digl· senede Hz. Mlisa'mn annesi Harun'a gebe kahp onu emniyet igin
de ve aleni olarak dogurdu. Bir sonraki sene geldiginde, Hz. Musa 
(a.s.) ya hamile kald1. Kalbi i.izi.inti.iyle doldu. Ey Ciibeyr'in oglu, ken
disi hakkmda beslenen niyetler yi.izi.inden annesinin karmnda iken 
onun ba§ma gelen bu §ey, musibetlerdendir. Allah Teala Hz. Musa'
nm annesine : «Korkma, i.izi.ilme, §iiphesiz onu Biz .sana dondi.irecek ve 
peygamber yapacag1z.n diye vahyetti. Ona §oyle emretti : Onu dogur
dugun zaman bir sand1ga koy, sonra sand1g1 denize (Nil nehrine) bl
rak. Hz. Musa'nm annesi dogurdugu zaman boylece yaptl. Oglu ken
disinden gizlenip aynld1gmda §eytan ona geldi ve kadm kendi ken
dine §oyle dedi: Ben ogluma ne yapt1m? Benim yammda bogazlanrni§ 
olsa ve onu kefenleyip gommi.i§ olsayd1m onu denizin hayvanlanna ve 
bahklarma atml§ olmamdan elbette bana daha sevimli gelirdi. Su, san
dig! siiriikleyip goti.irdi.i ve Firavun'un kansma ait cariyelerin su al
dlgl sahile ula§tlrdL Cariyeler sand1g1 goriince ald1lar, a9mak istediler. 
Onlardan birisi : f}i.iphesiz bunda bir mal vard1r. f}ayet biz onu 'a<;ar~ 

sak, onun ic;inde buldugumuz §eyler hakkmda kralm kans1 bize inan
maz, dedi. Bulduklan §ekilde onu yiiklendiler, iginden bir §ey <;Ikar
madllar ve nihayet Firavun'un kansma ilettiler. Firavun'un kans1 san
digl agtlgmda bir c;ocuk gordi.i. Daha once hie; kimse hakkmda veril
memi§ olan bir sevgi c;ocuga kar§l ona verildi. Hz. Musa'mn annesinin 
kalbi Musa'y1 anmaktan ba§ka her bir §eyden bo§ kald1 (Musa'dan ba§
ka hie; bir §eyi anmaz oldu). (israilogullannm gocuklanm) kesmek 
i.izere gorevlendirilenler bu durumu i§ittiklerinde ellerinde b1gaklarla 
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Musa'y1 bogazlamak uzere hemen Firavun'un kar1sma geldiler. Ey Cii
beyr'in oglu, i§te bu da musibetlerdendir. Firavun'un kans1 onlara: 
B1rakm onu, bu bir tek c;ocuk israilogullanmn say1s1m artlrmaz. BI
rakm ki Firavun'a gideyim, onu bag1§lamasm1 isteyeyim. Eger onu ba
na bagi§larsa siz gtizel bir hareket yapml§ olursunuz. Eger bogazlan
masml emredecek olursa elbette ben sizi suc;lamam, dedi. Kadm Fi
ravun'a gitti ve: Benim ve senin goziin aydm olsun (bu c;ocuk hem 
benim hem de senin ic;in goz aydmllg1 olsun), dedi. Firavun: Senin 
ic;in olsun ama benim ona ihtiyac1m yok, dedi. Allah Rasulii (s.a .) §oy
le buyurdu : Kendisiyle yemin edilene yemin ederim ki, §ayet Firavun, 
~ocugun kendisi ic;in kansmm, soyledigi gibi (ikrar ettigi gibi) goz 
aydmllg1 olmasm1 kabullenmi§ olsayd1, Allah Teala nasll kansma hi
dayet bahsetmi§se ona da hidayet bah§ederdi. Fakat Allah, onu bun
dan mahn1m etmi§tir. Firavun'un kans1, c;evresindeki sutii olan her 
bir kadma haber gonderdi ki c;ocuk i~in bir siit anne sec;sin. Onlardan 
herhangi bir kadm emzirmek ic;in onu alml§Sa memesini kabul etme
di. Nihayet Firavun'un kans1, c;ocugun t:iit emmekten imtina ederek 
ac;hktan olmesinden korktu ve bu onu tiziintuye bogdu. <;ocugun, in
sanlann toplu olarak bulundugu bir yere, pazara ~1kanlmasm1 emret
ti. <;ocugun memesini kabul edecegi bir siit anne bulacagm1 umuyor
du. Fakat o, hie; birini kabul etmedi. Hz. Musa'nm annesi uziintiiden 
§a§km bir halde geldi de k1z karde§ine : izini siir, onu ara. Bakallm 
onun adm1 samm i§itecek misin : <;ocugum ya§Iyor mu yoksa onu de
niz hayvanlan m1 yemi§? dedi. Allah'm Hz. Musa hakkmda kendine 
olan va'dini unutmu§tU. K1z karde§i, kimseye hissettirmeden onu 
uzaktan gozetledi. Siit anne bulmaktan iimitlerini kestikleri suada 
sevin~le : Onu emzirmeyi sizin i~in iistlenecek ve ona iyi davranacak 
bir aileyi size gostereyim, dedi. Onu ald1lar ve : Nereden biliyorsun? 
Ona iyi davranacaklanm ne biliyorsun? <;ocugu biliyorlar m1? diye 
sordular ve bu hususta §Upheye dti§ttiler. Ey Cubeyr'in oglu, i§te bu 
da musibetlerdendir. K1z karde§i : Ona iyi davranmalan ve §efkatli ol
malan ancak kralm siit anneligine ragbetleri, kraldan bir fayda um
malan ytiziindendir, dedi. Onu gonderdiler de, Hz. Musa'nm annesine 
gelip ona durumu haber verdi. Hz. Musa'mn annesi geldi. <;ocugu ku
cagma kbyar koymaz hemen memesine uzamp emmeye ba§ladl. 0 ka
dar ki iki yam siitle doldu. Firavun'un kansma : <;ocugun ic;in bir siit 
anne bulduk, diye miijdeler gitti. Hz. Musa'nm annesine haber gonde
rip onu ve c;ocugu getirtti. <;ocugun ona kar§l davram§ml goriince : 
Burada kal, bu oglumu emzir. Ben onu sevdigim kadar hie; bir §eyi 
sevmedim, dedi. Musa'nm annesi : Ben evimi b1rakamam, (evimde) 
zayi' olacak bir ~ocugum var, onu b1rakamam. Eger gonliin ho§ ola-
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caksa onu bana ver, evime gotiireyim, benimle birlikte olsun, elimden 
gelen hi~ bir hayn esirgemez onun i~in yapanm. ~u kadar var ki evi
mi ve (evdeki) ~ocugumu b1rakacak degilim, dedi. Hz. Musa'nm an
nesi, Allah Teala'mn kendisine daha once va'detmi§ oldugu birtak1m 
§eyleri de zikretti. Bu; Firavun'un kansma ~ok zor geldi ve anlad1 ki, 
Allah va'dini mutlaka yerine getirecektir. Hz. Musa'mn annesi ~ocu
gunu hemen o giin ahp evine dondii ve Allah Teala onu giizel bir §e
kilde yeti§tirip hakkmda takdir buyurduklan i\!in muhafaza buyur
du. 

israilogullan, i~inde bulunduklan zuliim ve alay edilmekten kur
tulabilmek iizere kasabamn bir k6§esinde kalmakta devam ediyorlar
dl. Hz. Musa yiiriimeye ba§lad1gmda Firavun'un kans1 Musa'mn anne
sine: Qocugumu bana gosterir misin? dedi. 0 da Firavun'un kansma 
c;ocugu ona gosterecegr'> bir giin va'detti. Firavun'un kans1 hazinedar
lan, siit anneleri ve kethiidaJarma §Oyle dedi : Sizden hie; kimse kal
maylp bugiin oglumu hediyelerle kar§Ilayacak. Ben, emniyetli bir ada
mi gonderip sizden her birinizin yapacagm1 sayd1racag1m. Hz. Musa, 
annesinin evinden aynh§mdan Firavun'un kansmm yamna vanncaya 
kadar kendisini kar§Ilayanlar tarafmdan hediyelere boguldu. Firavun'
un kans1 yamna girdiginde de bizzat o kendisine hediyeler verdi, ik
ramda bulundu ve buna c;:ok sevindi. Firavun'un kans1, Hz. Musa'mn 
a.nnesine de ona iyi bakmasmdan dolay1 hediyeler verdi ve sonra : Ken
disine hediyeler versin ve ikramda bulunsun diye onu Firavun'a -gotii
recegim, dedi. Qocugu Firavun'un yamna soktugunda Firavun onu ku
cagma ald1. Musa, Firavun'un sakahm tutup yere dogru as1ld1. Allah 
dii§manlarmdan azgmlar Firavun'a : Allah'm, peygam'beri ibrahim'e 
ulan va'dini gO:rmez misin? ~iiphesiz o, sana miras~m olacagm1, sa
na iistiin gelip seni devirecegini sanmi§tlr, dediler. Firavun Musa'YI 
bogazlamalan ic;:in cellatlarma haber gonderdi. Onun hakkmda arzu
~anan ve onun duc;:ar kald1g1 her bir beladan sonra Ey Ciibeyr'in oglu, 
i'§te bu da musibetlerdendir. Firavun'un kans1 gelip : Bana bagi§lami§ 
oldugun bu ~ocuk hakkmda senin akllna gelen bu fikir de nedir? de
di. Firavun : Gormez misin, beni devirecegi ve bana iistiin gelecegi sa
mllyor, dedi. Kadm : Benimle senin aranda oyle bir §ey yap ki bunun
la gerc;:ek ortaya c;:1ksm : iki kor, iki de inci parc;:as1 getirt ; bunlan c;:o
cuga yakla§tlr, eger incileri tutar da korlardan sak1mrsa; bil ki c;:ocu
gun akh eriyor. Eger incileri istemez ve korlan alacak olursa, sen de 
bilirsin ki hie;: kimse akll erer oldugu halde inciler yerine korlan ter
cih etmez, dedi. Hz. Musa'ya iki kor ve iki inci yakla§tmldi da (Fira
vun'un) elini yakacak korkusuyla iki koru onun elinden yakalay1p al
dl. Kadm: Gormiiyor musun? dedi. Boylece Allah Teala onun Hz. Mu-

• 
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sa hakkmda du§unup niyyetlenmi§ oldugu §eyi ondan gevirip engelle
di. ~uphesiz Allah, i§ini ula§tlracagi yere ula§t1rand1r. 

Hz. Musa btiluga erdiginde guglu, kuvvetli bir erkek olmu§tu. 
Onunla beraberken Firavun ailesinden hi<; kimse :israilogullanndan 
kimseye bir haks1zllk yapm1yor, onlarla alay edemiyordu. 0 kadar ki 
butunuyle bundan vazgegtiler. Bir gun Hz. Musa (a.s.) §ehrin bir ko
§esinde yururken birbiriyle dogu§en iki ki§i gordu. Birisi Firavun ta-

. raftan, digeri israilogullarmdandi. israilogullanndan olam Firavun ta
raftarma kar§I Musa'dan yard1m istedi. Hz. Musa, buna &iddetle ofke
lendi. Zira onu tamyor ve israilogullan katmdaki derecesini, onun is
railogullanm nasil korudugunu biliyordu. Musa'mn annesinden ba§ka 
insanlar bu tam§manm .sut karde§liginden geldigini bilmiyorlardl. Ay
nca Allah TeaJa Hz. Musa'ya, ba§kalarma bildirmediklerini bildirip onu 
muttali' kilmi§tl. Hz. Musa, Firavun taraftarma vurup onu oldurdu. 
israilogullarmdan olan o adam ve Allah'tan ba§ka hi<; kimse o ikisini 
gormemi§ti. Hz. Musa adam1 oldurdugunde: uBu, §eytanm i§idir, zira 
o, apag1k saptlran bir du§mandir.)) (Kasas, 15) demi§ ve §Oyle ilave et
mi§ti : ((Rabb1m, dogrusu kendime zulmettim. Ba~§la beni. Bunun uze
rine onu bagi§ladik. ~uphesiz ki Allah, Gafur ve Rahim olanm kendi
sidir.)) (Kasas, 16). Boylece Hz. Musa, §ehirde korku igerisinde olayla
n ta'kib etmeye ba§ladi. Firavun'un yanma geldiginde ona : :israilogul
lan, :r.'iravun ailesinden birini oldurdu. Bizim hakkimlZl al, onlara acl
ma, kolayllk gosterme, denildi. Bana katili bir de olaya §ahid olan1 bu
lup getirin. ~uphesiz kral, delilsiz i.sbats1z olarak kavminden big kim
seyi tutuklamak niyetinde olmad1gma gore, benim igin bu hususta bil
gi toplaym, ben de sizin hakkm1z1 alay1m, dedi. Onlar dola§IP hi<; bir 
delil ve isbftt bulamazken erte.si gunu israilogwlanndan aym adam 
Firavun ailesinden olana kar~1 Musa'dan yine yard1m istedi. Onlara 
rastlad1gmda daha once yapt1gma pi§man olan Musa, gordugtinden 
ho§lanmadl. israilogullarmdan olana k1zd1. Firavun ailesinden olan1 
tutmak isterken, israilogullarmdan olan adama dun ve bugun yaptl
gmdan oturu : (<Dogrusu sen, besbelli bir azgmsm.)) (Kasas, 18) dedi. 
Kendisine bu sozu soyledikten sonra israilogullarmdan olan adam Mu
sa'ya bakt1 ve onun Firavun ailesinden olan adam1 dun oldiirdiigii za
manki ofkesine benzer ofkeli bir halde gordii, kendisine ((Dogrusu sen, 
besbelli bir azgm.sm)) demesinden sonra Hz. Musa'nm kendisini kasdet
mi§ olmasmdan korktu. Halbuki Hz. Musa onu kasdetmiyor, ancak Fi
ravun ailesinden olam kasdediyordu. israilogullarmdan olan adam: 
((Ey Musa, dun bir cana k1yd1gm gibi bana da m1 k1ymak istiyorsun?1J 
(Kasas, 19) dedi. Bu sozu sadece Hz. MU.Sa'mn kendisini oldiirmek is
tedigini sanarak korkusundan soylemi§ti. . iki dU§man birbirinden ay-
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nld1lar ve Firavun ailesinden alam gidip israilogullarmdan olan adam
dan i§itmi§ alduklanm anlara haber verdi. Onun: ((Dun bir cana k1y
d1gm gibi bana da m1 k1ymak istiyorsun?>> (Kasas, 19) dedigini soyle
di. Firavun, Musa'y1 oldtirmeleri ic;in cellatlanm gonderdi. Firavun'un 
adamlan, btiyuk yolda adetl~ri tizere yurumeye ba§lay1p Musa'mn pe
§ine dti§ttiler. Musa'nm kemdilerini gec;mi§ alacagma ihtimal vermiyor
lardL ·~ehrin uzak bir .ko§esinden Musa'nm taraftarlarmdan birisi ge
lip, k1sa yoldan onlarm online gec;ip Musa'ya ula§ti .ve durumu ana ha
ber verdi. Ey Ctibeyr'in oglu, i§te bu da musibetlerdendir. 

Hz. Musa, Medyen'e dogru yala c;1ktl. Bundan once herhangi bir 
belaya ugraml§ degildi. Yol hakkmda Rabbma kar§l husn-i zamndan 
ba§ka hie; bir bilgisi de yoktu. 0, §Oyle diyordu: «Umanm ki Rabb1m, 
beni yolun dogrusuna hidayet eder. Medyen suyuna vannca; davarla
nm sulayan bir insan toplulugu gordti. Ve onlardan ba§ka surtileri gO
zetleyen iki kadm buldu.» (Kasas, 22-23). Yani arada koyunlanm bir 
k1y1da toplami§ iki kadm gormti§tu. 0 ikisine: Sizin durumunuz nedir 
ki insanlarla beraber (koyunlarm1z1) sulam1yor, ayn duruyorsunuz? 
diye sordu. Onlar : Bu kalabahga kan§IP koyunlanmizi sulamaya gti
ctimtiz yok. Onlarm havuzlarmqan artanlan bekliyoruz, dediler. Onla
nn koyunlanm sulay1verdi. Kova ile o kadar c;ok su c;eklyordu ki c;o
banlarm, koyunlanm sulayan ilkleri oldu. K1zlar kayunlanyla birlikte 
babalarma dondtiler. Hz. Musa (a.s.) da aynhp bir agacm golgesiite· 
durdu (oturdu). ccRabb1m, dogrusu bana· indirecegin hayra muhtac1m.n 
(Kasas, 24) diyordu. K1zlarm babalan onlarm ·kayunlarmm karmlan 
ve memeleri dolu olarak c;abucak donmelerini garip kar§1lay1p: Bugun 
sizde bir §ey var, dedi. Musa'mn yapt1g1m ana haber verdiler. Kizlar
dan birinin Musa'y1 c;ag1rmasm1 emretti. K1z Musa'ya gelip onu davet 
etti. K1zlarm babas1 ile konu§tugunda a: ccKorkma, art1k zalimler gti
ruhundan kurtuldun.» (Kasas, 25) Ne Firavun'un ne de kavminin bi
ze kar§I herhangi bir gucu yaktur. Biz anun Ulkesinde degiliz, dedi. 
K1zlarm birisi : C<Babacigim onu ucretle tut. <;unku ucretle tuttuklan
nm en iyisi bu gtic;lu ve emin ki§idir.» (Kasas, 26) dedi. K1zlann baba
smm kiskanc;llgi onu, bu sozti soyleyen k1zma: Onun kuvvetini ve emin 
olu§unU nereden biliyorsun? demeye sevketti. K1z: Kuvvetine gelince; 
s~n onun bizim ic;in su sularken kovay1 nas1l c;ektigini gormedin. ~tip
hesiz ben su sulama konusunda ondan daha gtic;lu hie; bir kimse gor
medim. Emin olu§una gelince; ben ona gittigim zaman bana baktl, 
ben ona baktlm. Benim bir kadm oldugumu farkeder etmez ba§ml ye
re egdi ve hie; kald1rmad1. Ta ki ben ana senin mesajm1 ula§tmncaya 
kadar. Sonra bana : Ard1mdan yuru ve bana yolu ta'rif et, dedi. Baba
smm gonlti ferahladi, k1zmm soylediklerinde husn-i zannda bulundu. 
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K1zlarm babas1 Musa'ya '§6yle dedi: <cBana sekiz y1I ~ali§mana kar§Ihk, 
bu iki k1z1mdan birini sana nikahlamak istiyorum. ·~ayet on ylla ta
mamlarsan o, senden bir lutu! olur. Ama sana zahmet vermek iste
mem. in§aallah beni salihlerden bulacaksm.» (Kasas, 27). Hz. Musa 
da ooylece yapt1. Allah'm peygamberi Musa uzerine sekiz sene vacib 
olmu§tu. iki senesi ise onun va'di olup Allah Teala onun va'dini yeri
ne getirdi ve sureyi on seneye tamamlad1. 

Said ibn Cubeyr der ki : H1ristiyanlardan ve onlarm alimlerinden 
biri bana rastlad1 da : Musa'nm yerine getirm~ oldugu iki sure han
glsidir biliyor musun? diye sordu. Ben; hay1r, dedim. 0 giin ger~ek
ten bilmiyordum. ibn Abbas'a kavu§tum ve bunu kendisine anlatt1m 
da : Bilmlyor musun ki Allah'm peygamberi uzerine sekiz sene vacib 
olmu'§tu. Allah'm peygamberinin ondan bir §ey eksiltmeye hakk1 yok
tu. Aynca o, Musa'mn va'detmi§ oldugu va'dini Allah'm yerlne getire
ceglni de biliyordu. Boylece o, on sene ge~irdi. 0 hiristiyanla kaf§Ila§
tlm ve bunu kendisine haber verdim de, §6yle dedi: Senin kendisine 
sordugun ve sana haber veren bu konuda senden bilginmi§. Ben: Evet 
hatta daha da ustiin, dedim. 

Hz. MU.Sa ailesiyle beraber yuruyup gittiginde Allah Teala'nm Kur'
an'da anlatrm§ oldugu ate§i gormesi, asas1 (degnegi) ve (hi~ bir has
tahk olmaks1zm bembeyaz bir halde) elini cebinden ~1karmas1 gibi 
mucizeleri meydana geldi. Hz. Musa Allah Teala'ya bir adam oldurdu
gunden dolay1 Firavun ailesinden olan korkusundan ve dilindeki du
gumden §ikayet etti. Dilinde bir dugum vard1 ki ~ok~a konu§masmt 
engelliyC'I'du. Aynca kendisine yard1mci olmas1, diliyle fasih olarak an
latamadigi bir~ok §eyi kendisi yerine konu§masi i~in karde§i Harun'u 
kendisine yard1mc1 olmasm1 Rabbmdan istemi§ti. Allah Teala onun is
tegini kendisine verdi, dilindeki bag1 ~ozdu, Harun'a vahyedip Musa'ya 
iltihak etmesini emretti. Hz. Musa, yanmda asas1yla yola ~1lop niha
yet Harlin (a.s.) ile bulu'§tu. ikisi birlikte Firavun'a gittiler. Kendile
rine izin vermeyerek bir sure kap1smda bekletildiler. ~iddetli bir engel
lemeden sonra nihayet onlara izin verildi de : <cDogrusu biz, senin Rab
bmm el~ileriyiz.>> (Ta-Ha, 47) dediler. ikinizin Ra1:1b1 kimdir? dedi. Ve 
Allah Teala'nm Kur'an'da sana anlatmi§ olduklanm ona haber verdi
ler. Soma Firavun : Siz ikiniz ne istiyorsunuz? dedi ve ona oldurdugu 
ada~m hatlrlatt1. MU.Sa senin de i§ittigin sozle ozur beyan edip : Allah'a 
iman etmEmi ve israilogullanm benimle beraber gondermeni istiyorum, 
dedi, Flravun bunu kabul etmedi ve : <<~ayet sad1klardan isen o zaman 
bir ayet getir.» (~uara, 154) dedi. Hz. Musa asasm1 yere attL Bir de 
ne gorsiinler o, agzm1 a~rm§ Firavun'un uzerine ko§an kocaman bir 
y1land1r. Firavun onun kendisine yoneldigini goriince; ondan korktu, 
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ahtmdan atlad1 ve onu kendisinden engellemesi i<;in Musa'dan yar
dlm istedi. Hz. MU.Sa, onun bu istegini yerine getirdi.-Sonra elini ce
binden 91kard1 ve Firavun, alatenlilik gibi bir hastahk olmaks1zm bem
beyaz oldugunu gordu. Sonra Musa elini tekrar cebine koydu da eli on
ceki rengine dondu. Firavun, gordukleri hakkmda <;evresindekilerle is
ti§are etti. Ona : «Bu iki sihirbaz sihirleriyle Eizi yurdunuzdan <;Ikar
mak, ve ornek olan yolunuzu yok etmek istiyorlar.» (Ta-Ha, 63) dedi
ler ve Hz. Musa'nm istediklerinden hi<; birisini vermeyi kabul etmedi
Ier. Firavun'a : Bu ikisi i<;in sihirbazlan topla. Sihirbazlar senin Ulken
de <;oktur. Sihrinle bu ikisinin sihrine boylece ustun gelirsin, dediler. 
Firavun §ehirlere haberciler gonderdi ve her bir bilgin sihirbfi.z onun 
i<;in topland1. ·Firavun'a geldiklerinde : Bu sihirbaz ne ile sihir yapl
yor? diye sordular. Y1lanlarla i§ goruyor, dediler. Onlar : Allah'a ye
m1n ederiz ki yeryuzunde bizim y1lanlar, ipler ve degneklerle yapmak
ta oldugumuz sihri yapacak hi<; kimse yoktur. Eger galip gelenler biz 
olursak mukafatlm1z ne olaca.k? dediler. Firavun onlara : Siz benim ak
rabalanm ve has adamlanms1mz. Sevip istediginiz her §eyi size yapa
caglm, dedi. Bayram gunu va'dle§tiler ve insanlarm ku§luk vakti top
lanmasml kararla§tlrd1lar. Onlann bayram gunlerine zinet gunu de
nirdi. Said ibn Cubeyr, ibn Abbas'm kendisine §Oyle naklettigini say
ler: Allah Teala'nm Hz. Musa'y1 Firavun ve sihirbazlara galip getirdi
gi z1net gtinu a§U.ra gunudur. 

Geni§ ve duz bir yerde toplandlklannda insanlar birbirlerine §oyle 
diyorlard1: f<Eger onlar galib gelirlerse, buyucUlere belki biz de tabi 
oluruz.>> (~uara, 40). Bununla Hz. Musa ve Harun'u kasdediyor ve iki
siyle alay ediyorlard1. Sihirbazlar sihirlerinin gU.<;lUlugune inanarak : 
«Ey Musa sen mi atacaksm, yoksa atanlar biz mi olahm.» (A'rat, 115) 
dediler. Hz. Musa'nn: «Hay1r, siz atm, demesi uzerine iplerini ve deg
neklerini atlp : Firavun'un hakk1 i<;in elbette biz galib gelenleriz.>> (~u

ara, 44) dediler. Hz. Musa onlarm sihrini (buyusunu) gorunce i<;inde 
bir korku hissetti. Allah Teala ona asas1m atmas1m vahyetti. Asasm1 
yere atar atmaz agz1m a\!ml§ buyuk bir ejderhaya donu§tu. Sihirbaz
!ann degnekleri ipleri kan§maya ba§ladl ve ejderha kar§lsmda bogaz
lanmaya raz1 olup boyun egmi§ bir koyun gibi oldu. Bunlar ejderha ta
rafmdan yutul~u da nihayet yutulmad1k ne bir degnek ne de bir ip 
kald1. Sihirbazlar· bu durumu anlaymca : ~ayet bu bir sihir olsayd1, bi
zim sihirimiz kar§Ismda bu duruma yukseJmezdi. Fakat bu, Allah'tan 
olan bir i§tir. Biz Allah'a ve MU.Sa'nm getirdiklerine inand1k. i\!inde 
bulundugumuz durumdan Allah'a tevbe ediyoruz, dediler. I§te orada 
Allah Teala, Firavun ve taraftarlarmm belini k1rd1, hakk1 usttin getir
di, onlarm yapagelmekte olduklan da batll oldu. «i§te orada yenildiler, 
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hor ve hakir geri dtindiiler.» (A'raf, 119). Bu arada Firavun'un kans1 
i1zerindeki siislii elbiseleri atmi§ Milsa'mn, Firavun ve taraftarlarma 
iistiin gelmesi i~in Allah'a dua ediyordu. Firavun'un ailesinden onu go
tenler, Firavun ve taraftarlarma ac1masmdan dolay1 iizerindeki siislii 
elbiseleri attigm1 sanmi§tl. Halbuki o, ancak Hz. Milsa i~in olan iizU.n
tiisiinden boyle yapml§tl. 

Hz. M6.sa, Firavun'un yalanc1 vaadleri ile uzun siire kald1. Bir mu
cize getirdigi zaman, mucize esnasmda israilogullanm onunla beraber 
gonderecegini va'dediyor, mucize ge<;ince ise soziinden doniip : Senin 
Rabbm bundan ba§kasmi yapmaya gii~ yetirebilir mi? diyordu. Allah 
Teala Firavun kavmi iizerine ayn ayn mucizeler olarak tilfan, ~ekir
ge, ha§erat, kurbaga ve kan mucizelerini gonderdi. Bunlarm her bire
rinde ·Firavun Milsa'ya yalvanyor, bu musibetin kendisinden kaldml
masmi, engellenmesini istiyor ve israilogullanm kendisiyle beraber 
gonderecegi konusunda ona te'minat veriyordu. Her biri bir musibet 
olan mucizeler ondan kaldmld1gmda ise soziinden doniiyor, ahdini bo
zuyordu. 

Nihayet Allah TeaJa Milsa'ya kavmini geceleyin ~1karmasm1 em
retti. Sabah oldugunda Firavun onlann ka~1p gitmi§ olduklanm gore
rek §ehirlere adam toplayicllar gonderdi. Kalabahk ve biiyiik bir ordu 
ile pe§lerine dii§tii. Allah Teala denize §tiyle vahyetn'li§ti : Kulum Musa 
a.sas1yla sana vurdugu zaman on iki par<;aya boliin ki Milsa ve berabe
rindekiler ge~sinler. Heniiz i9erde kalan Firavun ve taraftarlanmn iize
rine kapan. Musa, denize a.sas1yla vurmay1 unuttu. Denize ula§tl. Mu
sa asas1yla denize vurmay1 unutur da Allah'a asi OlffiU§ olur korkusuy
la denizin korkun<; bir giirlemesi vard1. iki topluluk birbirini goriip 
yakla§tlklannda Hz. Musa'nm a.shab1: «Bize yeti§tiler.» Rabbmm sa
na emrettigini yap. ~iiphesiz 0 yalan soylemedi, sen de yalan soyleme
din, dediler. Hz. Milsa : Denize geldigim zaman ge~ebilmem i~in on iki 
par<;aya boliinecegini bana va'detmi§ti, dedi ve bundan sonra asasm1 
hatlrlay1p denize asas1yla . vurdu. Bu, Fira vun ordusunun oncillerinin 
Hz. Milsa'nm ordusunun ard~1larma iyice yakla§tlgl bir zamanda ol
mu§tU. Rabbmm emrettigi ve Milsa'ya va'dettigi gibi deniz yanld1. Mil
sa ve ashabmm tamam1 denizi ge<;ip Firavun ve ashab1 denize girdikle
rinde yine Allah Teala'mn emrettigi gibi deniz onlarm iizerine kapan
dL Hz. Milsa denizi ge<;tiginde ashab1: Biz Firavun'un bogulmu§ ol
masmdan korkuyoruz ve onun helakinden emin de degiliz, dediler. Hz. 
Milsa Habbma dua etti, onun duas1 iizerine Firavun'u cesedi ile (deniz
den) ~1kard1 ve nihayet onun helak olduguna kesin olarak inand1lar. 

Sonra putlara tapman bir kavme rastlad1lar ve dediler ki: Ey Mil
sa, onlarm tannlan. oldugu gibi bize de bir tann yap. <<0 da dedi ki: 
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Siz ger9ekten cahil bir topluluksunuz. ~uphesiz ki bunlarm i9inde bu
lunduklan; yok olmaya mahkumdur ve yapmakta olduklan §ey de ba
tlldir.>> (A'rat, 138-139). Siz size yetecek (sizi putlara tapmmaktan all
koyacak) ibretler gordunuz ve i§ittiniz deyip yurudu. Hz. Musa, onlan 
bir yerde konaklatti ve : Harun'a itaat ediniz. Ben sizin uzerinize ye
rime onu birakiyorum. Ben Rabb1ma gidiyorum, dedi ve otuz gun son
ra onlara donecegini va'detti. Rabbma gelip otuz gun i9inde O'nunla 
konu§mayi murad ettiginde, bu otuz gunun gecesi ve gunduzunde oru9 
tuttugu i9in oru9Iu agzmdaki koku ile Rabb1yla konu§mayi ho§ gor
medi ve yerdeki bir bitkiden bir par9a allp 9ignedi. :Rabbma geldigin
de o, olanlan en iyi bilen oldugu halde Musa'ya : Ni9in iftar ettin? di
ye sordu. Hz. Musa: Ey Rabb1m, agz1mda ho§ bir koku olmaks1zm Se
ninle konu§maktan ho§lanmadim, diye cevab verdi. 'Rabbi : Ey Musa, 
oru9lu ag1zmm kokusunun misk kokusundan daha ho§ oldugunu bil
medin mi? Don, on gun oru9 tut, sonra Bana gel, buyurdu. Hz. Musa 
(a.s.), kendine emrolunam yerine getirdi. Musa'nm kavmi onun, veri
len surede kendilerine geri donmedigini gorduklerinde, bu onlarm ho
§Una gitmedi. Hz. Harun (daha once) onlara hitabetmemi§ ve: ~uphe
siz MISlr'dan 9lkarken ·Firavun kavminin sizin yammzda emanetleri, 
odiin9 verdikleri §eyler vard1. Sizin de onlarda emanetleriniz ve odiin9 
verdiginiz §eyler vard1. Ben goruyorum ki sizin olup ta onlann yamn
da kalanlar hususunda siz Allah'tan ecir dilemektesiniz. Ancak onlar
dan size emanet veya odun9 olarak kalan §eyleri size helal olarak gor
muyorum. Biz, bunlardan hi9 birisini onlara geri verecek veya kendi
miz i9in tutacak degWz, demi§, bir 9ukur kazdmp butiin kavmin yan
larmda emanet veya odun9 olarak kalan e§ya, sus ve benzeri §eyleri bir 
9ukura atmalanm emretmi§ti. Sonra onlarm uzerine bir ate§ yaktmp . 
hepsini yakmi§; i§te §imdi ne bizim ne de onlann oldu, demi§ti. 

'Samiri, israilogullarmm kom§ulardan inege tapan bir kavimden 
idi. israilogullarmdan degildi. Hz. Musa ve israilogullan go\!tiiklerin
de onlarm pe§ine takilmi§tl. Samirl i9in bir iz (rivayete gore Cibril'in 
k1sragmm ayagmm degdigi yerdeki toprak) gormesi ve ondan bir avu9 
alma.s1 takdir buyurulmu§tu. Harun'a ugrad1 da Harun (a.s.) ona: Ey 
Samiri, elindekini atmayacak m1sm? diye sordu. 0, avucunu kapah tu
tuyordu ve bu uzun sure i9inde avucunda olam hi9 kimse gorm,emi§ti. 
Bu, sizi denizden ge9iren el9inin izinden bir avu9tur. Onu att1~m za
man diledigimin olmas1 i9in §ayet Allah'a dua edersen ancak o zaman 
atanm, dedi. Samirl, avucundakini atti ve Harlin onun i9in dua etti. 
Samirl: Onun bir buzag1 olmasm1 istiyorum, dedi. <;ukurdaki e§ya, sus, 
bak1r veya demirden ne varsa bir araya topland1 ve i9i bo§ bir buzagt 
haline geldi. Onda ruh yoktu ve bir bogurmesi vardt. 
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ibn Abbas der ki: Hayir, Allah'a yemin ederim ki onun . asla bir 
sesi olmad1. Ancak ruzgar onun arkasmdan girip agzmdan <;1k1yordu. 
I§te ses bundan meydana geliyordu. 

tsrailogullan flrkalara boltindu. Bir boluk : Ey Samiri, bu nedir? 
Bunu en iyi bilen sensin, dediler. Samiri : Bu, sizin Rabbm1zd1r. Fakat 
Musa yolunu kaybetti, dedi. Bir boluk : Musa bize dontinceye kadar biz 
bu adam1 yalanlamay1z. (Yalanlamayallm). Eger bu bizim Rabbimiz 
ise biz onu kaybetmi§ ve onu gordugumuz zaman ondan aciz kalma
ffil§ oluruz. ~ayet .Rabbimiz degilse Musa'mn sozune uyanz, dediler. Bir 
boluk ise : Bu, §eytfmm i§idir. Asla bizim Rabb1m1z degildir. Biz ona 
inanmayiz ve dogrulamay1z, dediler. Ancak, Samiri'nin buzag1 hakkm
da soylemi§ oldugu sozlerin dogru oldugu bir bblumunun aklma yatt1 
ve ag1kga Musa'y1 yalanladilar. Hz. Harlin onlara: Ya Mllsa'mn duru
mu nedir? Bize otuz gun sonra donecegini va'detti, sonra sozunden don
du. I§te kirk gun gegmedi mi? dediler. Onlarm beyinsizleri de :Her hal
de Rabbm1 kaybetti, onu anyor, pe§inden gidiyor, diye Have ettiler. 

Hz. MU.sa, Allah Teala ile konu§up Rabbi ona soylediklerini soyle
diginde, arkasmdan kavminin ba§ma gelenleri ona haber verdi. «Musa 
kavmine k1zgm ve uzgun olarak dondU. >> (Ta-Ha, 86) ve Kur'an'da i.~it
mi§ olduklanm onlara soyledi. Karde§inin ba§mdan tutup kendine dog
ru gekmeye ba§ladi ve ofkesinden levhalan yere att1. Sonra karde§inin 
ozurunu kabul edip onun i<;in magfiret diledi. Samiri'ye gidip : Seni 
boyle yapmaya surukleyen nedir? diye sordu. Samiri : «Onlann gorme
dikleri bir §ey gordum ve o el<;inin bastig1 yerden bir avug avu<;ladim. 
Ve bunu (zinet e§yalanm erittigi yere) att1m nefsim boyle yapt1rd1 ba
na.>> (Ta-Ha, 96) dedi. Hz. Musa : «Haydi git, dogrusu hayatta artlk; 
bana dokunmaym, demekten ba§ka yapacagm bir §ey yoktur. Bir 'de 
senin igin hi<; kagamayacagm bir ceza gunu var. Sanhp durdugun ustU
ne du§tip tapmd1gm ilahma bak; yemin olsun ki ~iz onu (buzag1y1) ya
kacagiz, parga par<;a edip sonra da denize atacag1z.n Eger bir Allah olmu§ 
olsayd1, elbette bunlar onun ba§ma gelmezdi, dedi ve israilogullan fitne
yi kesin olarak gorup inand1lar. Buzag1 hakkmda Hz. Harun'un gorti§U
nu payla§anlar sevinip §ad oldular ve kendi cemaatlan igin :Ey Musa, 
Rabbmdan bizim igin tevbe kapiSllll agmasm1 iste de tevbe edelim, yap
tiklanmizdan dolay1 bizi bagi§lasm, dediler. Hz. Musa, bu i§ igin kavmin
den yetmi§ ki§i segti. Bunlar hi<; bir hayn esirgemeyen, israilogullarmm 
segkinleri ve buzag1ya tapmayan (buzag1 ile Allah'a §irk ko§mayan) kim
selerdi. Onlar igin tevbe dilemek uzere onlan allp goturdu. Yeryuzu on
ian sarst1 da, Allah'm peygamberi kendilerim~ bu i§ yap1ldig1 zaman 
kavminden ve kavmi iginden segtiklerinden utand1 ve : «.Rabb1m; dile
seydin once onlan da helak ederdin, beni de. igimizdeki beyinsizlerin 
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, ~edikleri ytiztinden bizi helak eder misin ?» (A'raf, 1'55) dedi. I\!lerin 
e kalbinde buzag1 sevgisi ve ona iman yerle§mi§ alan kimselere Allah 

Teala Musa'y1 muttali' kilmi§tl. I§te bu ytizdendir ki anlan sarsmi§tl. 
Rahmetim ise her §eyi ku§atml§hr. Ben, onu sakmanlara, zekatl ve

renlere ve ayetlerimize inananlara; i§te onlara yazacag1m. Onlar .ki; 
yanlarmdaki Tevrat'da ve incil'de, yaz11I bulacaklan; okuma, yazma 
bilmeyen ve nebi alan RasUle tabi olurlar.» (A'raJ, 156-157) buyurdu. 
Hz. Musa: Ey Rabb1m, ben kavmim i~in Senden tevbe istedim. Sen ise 
rahmetini benim kavmimden ba§ka bir ka.vim i\!in yazd1gm1 buyurdun: 
Ne alur ke§ke beni geciktirseydin de, o rahmete nail olmu§ ki§inin tim
meti i~inde ~1karaydm, dedi. Allah Teala ana: Onlarm (kavminin) 
tevbesi, anlardan her bir ki§inin babas1 veya ~ocugu alsun kavu§tugu
nu k1h~la bldtirmesidir. 0 yerde oldtirdtigtintin kim olduguna aldirma
yacaktlr, buyurdu. Boylece Hz. Musa ve Harun'a gizli kallp ta Allah'm, 
gtinahlanna muttali' aldugu kimseler tevbe edip glinahlanm itiraf et
tiler ve emrolunduklanm yaptilar da Allah Teala hem oldtireni hem de 
oldtirtileni bagl§ladl. 

Sanra Hz. Musa (a.s.), anlan Arz-1 Mukaddes'e dagru yala ~Ika
np ytirtitt'li. Ofkesi dindikten sonra levhalan ald1 ve anlara ula§hrmak
la emralundugu gorevleri onlara emretti. Bu, anlara ag1r geldi ve kabul
den imtina' ettiler. Allah Teala dag1 yerinden soktip anlann tizerine 
bir golge gibi kald1rd1. Dag anlara a kadar yakla§tl ki, tizerlerine dti§e
ceginden korktular. Elleriyle kitabl ald1lar. Ba§lanm yan olarak yere 
koymu§lar daga bakar QUrumdaydilar, kitab da ellerinde idi. Onlar 
dagm hemen arkasmda ve anun tizerlerine dti§ecegi korkusu i~indey
diler. Sonra ytirtidtiler ve nihayet kutsal yere geldiler. Orada bir §ehir 
ve §ehlrde zalim blr kavim buldular. Yarat1ll§lar1 ha§lamlmayacak blr 
yaratlh§tl. -Anlatanlar anlann meyvelert hakkmda ve meyvelerlnln 
btiytikltigti tizerinde garlp durumlar da zlkrederler.- Dediler ki : Ey 
Musa, muhakkak arada zalim blr kavim var. Bizim anlara gtictimtiz 
yetmez. Onlar oradayken biz oraya girmeyiz. Eger aradan ~1karlarsa 
biz araya glrerlz. israilagullarmm korktugu kavimden iki ki§i -Ye
zid'e soruldu da: Evet, a iki adam §ehirdekl zalim kimselerden olup Mu
sa'ya iman etmi§ ve anun yamna ~1kmi§lard1r, dedi- Biz kavmimizl 
iyi biliriz. Siz anlann ctisselerinden, say1larmdan gordtiklerinizden kor
kuyarsunuz. Halbuki onlar, ytireksiz ve gti~stiz insanlard1r. Gti~leri de 
yaktur. Onlann tistlerine kap1dan ytirtiytin, oraya girerseniz muhak
!tak slz galiblersiniz, dediler. Birtak1m kimseler bunlarm (kanu§an 
kimselerin) Musa'nm kavminden aldugunu soylerler. israilagullarm
dan korkanlar ise : «Ey Musa, anlar arada alduk~a, ebediyen araya gir
meyiz. Git, sen ve Rabbm sava§m. Biz, burada oturanlardamz .. l) (Mai-



5238 iBN KESiR (Cii7 : 16 ; Sure: 20 

de, 24) demi~ ve Musa'yi ofkelendirmi§lerdi. Hz. Musa onlara beddua 
etmi'§, onlan fas1klar (gunahkarlar) olarak isimlendirmi§tir. Bundan 
once orllara hi!; beddua etmemi§ti. Onlardan o gune gelinceye kadar 
bir kOttiluk ve ma'siyet de gormemi§ti. Allah 'Teala Hz. Musa'nm bed
duasma icabet buyurmu~ ve Hz. Musa'mn isimlendirdigi gibi onlan gu
nahkar olarak isimlendirip Arz-1 Mukaddesi onlara kirk sene haram 
kllffil§tl da oylece yeryuzunde ( ~olde) dolamp durmu§lardl. Her gun sa
bah ofunca yuruyorlar, bir yerde karar k1lamiyorlard1. :Sonra Tih (~o
lun) de onlarm uzerine bulutu golge yapti, onlara kudret helvast ve btl
dtrcm indirdi, eskimeyen ve kirlenmeyen elbiseler bah§etti. Onlarm 
aralarmda dort ko§e bir kaya yarattl. Musa'ya ona asastyla vurmasm1 
emretti. Her bir ko§esinden it~ kaynak olmak uzere ondan on iki kay
na.k f1§k1rd1. Kendisinden su i\!ecekleri kaynag1 her bir s1bt'a (aileye) 
bildirdi. Herhangi bir merhaleden go~up aynld1klan zaman bir onceki 
gun nerede ise kayay1 kendileriyle beraber orada buluyorlardl. 

ibn Abbas bu hadisin rivayetini Hz. Peygamber (s.a.) e kadar ula§
ttrmi§tir. Hz. Muaviye, ibn Abbas'm bu hadisi rivayetini i§ittiginde, 
Hz. Musa'nm oldurdugu adamm oldurulme i§ini Hz. Musa'mn aleyhi
ne if§a edenin Firavun ailesinden olmasm1 ka,bullenmeyip: Hz. Musa 
hakkmda bilgisi olmaks1zm ve bu duruma §ahid olan israilogullarm
dan olan adam kanahyla kendisine zahir olmu§ken bunu nas1l if§a 
eder? dedi. ibn Abbas ofkelenip Muaviye'nin elinden tuttu ve onu Sa'd 
ibn Malik ez-Zuhri'ye gottirdu ona : E.y Ebu Ishak, Allah Rasulu (s.a.) 
nun Firavun ailesinden Hz. MU.Sa tarafmdan oldurtilen ki§inin habe
rlni bize rivayet ettigi gunu hatirllyor musun? Hz. Musa'nm aleyhine 
if§aatta bulunan israilogullarmdan m1, yoksa Firavun taraftarlarm
dan m1yd1? diye sordu. Sa'd ibn Malik §6yle cevaplad1: Bu duruma 
§ahid olup orada haz1r bulunan israilogullanndan olan adamdan i§it
tigi ile Firavun taraJtan olan if§a etmi§tir. 

Hadisi imam Nesei, cces-Sunen el-Kebir»inde boylece rivayet edi
yor. Ebu Ca'fer ibn Cerir ve ibn E.bu Hatim de te.fsirlerinde hadisi tah
ric etmi§lerdir. Ancak bu, ibn Abbas'm sozu olarak mevkuf olup 
~ok az bir k1sm1 merfu'dur. Sanki ibn Abbas bu sozleri israiliyyatm 
nakledilmesi mubah olan k1s1mlanndan alarak, Ka'b el-Ahbar ve ba§
kalarmdan almi§ gibidir. En dogrusunu Allah bilir. ~eyhimiz Haf1z 
Ebu'l-Haccac el-Mizzi'nin de bOyle soyledigini i§ittim. 
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40 - ( ... ) Boy Ieee Medyen halkr arasrnda yrllarca 
almu~trn. Sonra da bir kader uzerine geldin ey Musa. 

41 - Ve seni kendim igin yeti~tirdim. 
42 - Sen ve karde~in ayetlerimle git. ikiniz de Beni 

zikretmede gev~ek davranmayrn. 
43 - Firavun'a gidin, dogrusu o azmr~trr. 
44 - Ve ona yumu~ak soz soyleyin, belki nasihat 

dinler veya korkar. 

Allah Teala Hz. Musa (a.s.) ya hitaben, onun Firavun ve erkamn
dan kac;1p, kaympederinin koyunlanm guderek Medyen halk1 ic;inde 
kaidigmi haber veriyor. Sure sona erip verilen muddet bitince o, soz 
verilmi§ bir zaman olmaks1zm Allah'm takdiri ve iradesine muvatik 
olarak (Misir'a) gelmi§tir. · Emir butiinuyle Allah Teala'nm elindedir. 
Kullanm diledigi §ekilde yuruten ve diledigini yaratan O'dur. Bu se
bepledir ki : ((ISonra da bir kader uzerine geldin ey Musa.» buyurmu§-
tur. Mucahid ayetteki ( ..~~ ) kelimesini; soz verilmi§ bir zaman ola
rak anlami§tir. Abdurrezzak'm Ma'mer'den, onun da Katade'den riva
yetinde o, «Sonra da bir kader uzerine gel din ey Musa. » a yeti hakkm
da §oyle der: Hisalet ve peygamberlik takdirine gore buraya geldin ey 
MU.sa. 

«Ve seni kendim ic;in yeti§tirdigim.)) irade edip diledigim gibi seni 
kendim ic;in elc;i olarak sec;tim. Bu ayetin tefsirinde Buhari der ki : Bi
ze Salt ibn Muhammed'in .. . Ebu Hureyre'den onun da Allah Rasulu 
(s.a.) nden rivayetine gore §oyle buyurmu§ :Adem ve Musa kar§Ila§tl
lar da MU.sa: insanlan mutsuz eden ve onlan cennetten c;1karan sen 
degil misin? dedi. Adem : Allah'm risaleti ic;in sec;tigi, kendisi ic;in aYJr
dlgi ve uzerine Tevrat'I inzal buyurdugu sen degil misin? dedi. Hz. Mu
sa'mn; evet, cevabl uzerine Hz. Adem: (Tevrat'da) Yaratllmamdan on
ce bunlarm benim uzerime yaz1lm1§ oldugunu bulmadm m1? diye sor
du. Hz. iMU.sa; evet, cevab1m verdi. Ve Hz. Adem Musa'ya (bu muna
zarada) ustun geldi. Hadisi Buhari ve Muslim tahric etmi§lerdir. 

ccSen ve karde§in ayetlerimle (huccet, burhan ve mucizelerimle) 
git. ikiniz de beni zikretmede gev§ek davranmaym.» ibn Abbas'tan ri-



5240 iBN KESIR (Ciiz: 16; Sure: 20 

vayetle Ali ibn Ebu Talha, ayetteki ( L:.:'J ) fiilini; gecikmeyin, ge~ 
kalmaym, '§eklinde anlam1~t1r. Yine ibn Abbas'tan rivayetle Miicahid 
buray1; zay1f ve gev~ek davranmaym, ~eklinde anlar. Burada kasdedi
len, onlann Allah'1 zikretmede fiitur getirmemeleri, aksine kendilerine 
yard1mc1 olmas1 i9in Fira vun'la kar~1la~malan halinde Allah'1 zikret
meleridir. Bu zikir onlar i<;in bir gii~, Firavun'un belini k1ran bir kuv
vet ola.caktlr. Nitekim bir ha.diste ~oyle buyurulur: Benim ger9ek ku
lum; akram bir dii~manla sava~1rken dahi beni anan, zikredendir. 

«Firavun'a gidin, dogrusu o azm1~tlr.» Temerriid etmi~, haddi a~
ml~ ve ag1k<;a Allah'a isyan etmi~tir. «Ve ona yumu~ak soz soyleyin, 
belki nasihat dinler veya (Allah'tan) korkar.» Bu ayette biiyiik bir ib
ret vard1r. ~oyle ki : Firavun, azgmllk ve biiyiiklenmenin en iist dere
cesindedir. Hz. Musa ise, o zamanda Allah'm kullan i9inde se<;tigi se<;
kin bir kuludur. Bununla birlikte 0, Musa'ya Firavun'a kar~1 lutf ile 
ve yumu~akhkla hitab etmesini emretmi~tir. Nitekim Yezid er-Rukaiji 
«Ve ona yumu§ak soz soyleyin.» ayetinde ~oyle diyor: Ey Allah'a dii~
manllk edenin sevgisirii kazanmaya 9ah~an; ya onu seven ve ona nida 
edene kar§l tavnn nas1l olmalld1r? Vehb ibn Munebbih der ki: Ona 
soyleyin ki Ben ofke ve cezaya olandan daha <;ok bag1~lamaya ve affa 
yakm1m. ikrime'den rivayete gore o, «Ve ona yumu~ak soz soyleyin.» 
ayeti hakkmda ~oyle demi~tir : Bu; Allah'tan ba~ka ilah yoktur, sozii
diir. Hasan el-Basri'den rivayetle Amr ibn Ubeyd «Ve ona yumu~ak soz · 
soyleyin.» ayetinin tefsirinde ~oyle der: Onun ozriinii kabul etmeyin 
ve kendisine : ~iiphesiz senin bir Rabbm ve senin i9in (o Rabba) bir 
donii§ vard1r. ~iiphesiz senin oniinde cennet ve cehennem vard1r, de
yin.( ... ) <<Ve ona yumu~ak soz soyleyin.» ayetini a91klayanlarm SOZ

lerinin ozeti '§Udur : Onlarm Firavun'u davetleri goniillerde daha te'
sirli olsun diye ince, yumu~ak ve kolay sozlerle olacakt1_r. Nitekim Al
lah TE;ala bir ba~ka a.yette §6yle buyuruyor : <<Rabbmm yoluna hikmet
le ve giizel ogiitle davet et. Onlarla en giizel ~ekilde tartl§.>> (Nahl, 125). 

«Belki nasihat dinler veya korkar.» Olur ki i<;inde bulundugu sa
plkhk ve helakden doner de Allah'tan korkar ve Rabbmm korkusundan 
taata doner ve O'na itaat eder. Nitekim ba~ka bir ayette: <<Korkacak 
olan ogiit alacaktlr.» (A'la, 10) buyurur ki ayetteki tezekkiir; haram
dan donme, ha§yet ise; Allah'm itaatlm elde etme, i~lemedir. Hasan 
el-Basri, <<Belki nasihat dinler veya korkar.>> ayetini ~oyle anllyor: On
dan oziir kaldmlmadan se:1 ey Musa ve karde~in Harlin : Onu helak 
buyur, demeyin. 
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45 - Dediler ki : Rabb1m1z, on un bize ta1;1k1nhk yap
masindan veya azg1n davranmas1ndan endi1;1e ederiz. 

46 - Buyurdu : Korkmay1n, Ben sizinle beraberim, 
hem goriir, hem de i1;1itirim. 

47 - Haydi ona gidin ve deyin ki: Dogrusu biz, se
nin Rabb1n1n el<;ileriyiz. Artlk isnlilogullarm1 bizimle gon
der ve onlara azab etme. Hem biz, Rabb1ndan sana bir 
ayetle geldik. Hidayete tabi olanlann iizerine selam olsun. 

48 - Dogrusu bize vahyolundu ki; yalanlay1p s1rt <;e
virene azab vard1r. 

Allah Teala bu ayetlerde Hz. Musa ve Harlin (a.s.) dan haber ve
riyor ki; onlar Allah'a sigllliP iltica ederek ve O'na §ikayetle : <<Rab
bimiz, onun bize ta§klllllk yapmasmdan veya agzm davranmasmdan 
endi§e ederiz.» demi§lerdi. Bununla Firavun'un kendilerini hemen ce
zalandirmak isteyecegini veya hak etmedikleri halde hiicum ederek 
kendilerini cezalandmp i§kence edecegini kasdediyorlardl. Abdurrah-
man ibn Zeyd, ayetteki ( .1); ~ i ) fiilini; hiicum etmekle tefsir et-

' . 
mi§tir. 

«Buyurdu: Korkmaym, Ben sizinle beraberim.n Sizin ve onun soz
lerini i§itir, sizin ve onun durumunu (yerini, derecesini) goriiriim. Si
zin i§inizden hi<; bir§ey Bana gizli kalmaz. Bilin ki onun i§i Benim elle· 
rimdedir. Benim iznimle ve ancak Benim emrimden sonra konu§abilir, 
teneffiis edebilir ve yakalayabilir. Korumam, yard1m1m ve destekle
memle sizinle beraberim. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanallyla ... Abdul
lah (ibn Mes'ud) dan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir :Allah Teala 
Hz. Musa'y1 Firavun'a (peygamber olarak) gonderdiginde o : Ey Rab
blm, ne soyleyeyim? demi§ti. Allah Teala ana : ( ~~~~ ) de, bu
yurdu. A'me§, bu kelimelerin tefsirini §6yle yapar : Her §eyden once 
diri, her §eyden sonra yine diri. Hadisin isnad1 ceyyid olmakla birlik
te garibdir. 

Tefs ir, C. X. F . 329 
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ccHaydi ona gidin ve deyin ki : Dogrusu biz, senin Rabbmm elc;i
leriyiz.,, Daha onceki fitneler hadisinde gegtigi uzere ibn Abbas'tan ri
vayetle o, §oyle demi§ : Firavun'un kap1smda bir sure beklediler, bu 
sure ic;inde kendilerine izin v'erilmedi. ~iddetli bir engelleme ve men'et
meden sonra ikisine izin verildi. Muhammed ibn ishak ibn Yessar an· 
Iat1yor : Hz. MU.sa ve karde§i Harlin g1ktilar, yamna girmek igin izin is
temek uzere Firavun'un kap1sma gelip durdular. 0 ikisi: «Dogrusu biz, 
alemlerin Rabbmm alc;ileriyiz.» ~u adamm yanma girmek ic;in bize izin 
verin, diyorlardl. Bana ula§tlgma gore, iki sene orada kahp beklediler. 
Sabahleyin geliyor, sonra donuyorlard1. ikisini de kimse tamm1yor ve 
durumlanm Firavun'a haber vermeye cesaret edemiyorlardL Nihayet 
Firavun'la oyna§an ve onu gillduren ceslir birisi Firavun'un yanma gi
rip : Ey kral, kapmda bir adam var ki garip sozler soyluyor; senin dl
§mda bir ilah1 oldugunu ve onu sana gonderdigini samyor, dedi. Fir£'1-
vun: Kap1mda m1? diye sordu da adam; evet, dedi. Firavun: Onu i9e~ 
ri alm, dedi. Hz. Mlisa, yanmda karde§i Harlin oldugu halde ve elinde 
asas1yla ic;eri girdi. Firavun'un huzlirunda durdugunda : ~uphesiz ben 
alemlerin Rabbmm elgisiyim, deyince Firavun onu tamd1. 

Siiddi'nin anlatt1gma goer; Hz. Mlisa, M1s1r iilkesine geldiginde an
nesi ve karde§ine miisatir oldu. ikisi de onu tamm1yorlard1. 0 gece ye
mekleri §algam yemegi idi. Sonra annesi ve karde§i onu tamd1lar ve se
lam verdiler de Mlisa karde§ine : Ey Harlin, §Uphesiz Rabb1m §U ada
rna, Firavun'a gitmemi ve onu Allah'a davet etmemi emretti. Senin de 
bana yard1mc1 olmam emretti, dedi. Harlin: Rabbmm sana emrettigi
ni yap, dedi ve ikisi birlikte gittiler. Bu, geceleyin olmu§tu. Hz. Mlisa 
asas1yla saraym kap1s1m galdl. Bunu duyan Firavun ofkelendi ve: Bu
nu yapmaya ciir'et eden kimdir? diye sordu. Hizmetkarlan ve kapiCl
lan kap1da deli birisi oldugunu ve onun : <<Ben Allah'm elc;isiyim» de
digini haber verdiler. Firavun : Onu huzliruma alm, diye emretti. Hz. 
Mlisa ve Harlin huzlirunda durduklarmda Allah Teala'nm kitabmda 
zikrettiklerini kar§Ihkll olarak birbirlerine soylediler. 

ccHem biz, Rabbmdan sana bir ayetle (bir delalet, bir delille) gel
dik. Hidayete tabi olanlarm iizerine selam olsun.,, Hidayete uydugun 
takdirde sana da selam olsun. Bu ayete uygun olarak Allah Raslilii 
(s.a.) Rlimlarm biiyiigu Hirakl'e mektup yazd1gmda bu mektubun ba§
langlCl §Oyle olmu§tu: «Rahman, Rahim olan Allah'm ad1yla. Allah'm 
elgisi Muhammed'den Rlimun biiyiigii Hirakl'e : Dogru yolda gidenlere 
selam olsun. Selamdan sonra; §iiphesiz ben seni islam davetine c;agi
nyorum. Musliiman ol ki kurtulasm. Allah da sana miikatatm1 iki kat 
versin. Aym §ekilde Miiseylime, Allah Raslilu (s.a.) ne §U mektubu 
yazml§tl : «Allah'm elc;isi Milleylime'den Allah'm elgisi Muhammed'e : 

i 
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lfun sana. Selamdan sonra; §i.iphesiz ben i§te seninle beraber ortak 
mu§umdur: ~ehirler sana, <;61 ahalisi banad1r. Fakat Kurey§ haddi 

n bir kavimdir.)) Allah Rasulii (s.a.) de ona §6yle yazm1§tl : «Al
h' n el<;isi Muhammed'den yalanc1 Miiseylime'ye : Dogru yolda gi

denlere selam olsun. Selamdan sonra; §iiphesiz yeryiizii Allah'md1r. 
Kullarmdan diledigini ona miras<;l k1lar. Giizel ak1bet ise Allah'tan 

orkanlarmdir.» Bu sebepledir ki Hz. Musa ve Harlin (a.s.) da Fira
-un'a: «Hidayete tabi olanlarm iizerine selam olsun. Dogrusu bize 
·ahyolundu ki; yalanlay1p Slrt <;evirene azab vard1r.n demi§lerdir. Ya- , 

ni Rabb1m1zm bize vahyetmi§ oldugu ma'sum vahiyler i<;inde Allah bi
ze haber verdi ki azab, Allah'm ayetlerini yalanlayan ve O'na itaattan 
yiiz <;evirenlere tahsis edilmi§tir. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde ' 
§dyle buyurmaktadir: «Artlk kim haddi a§arak sapitmi§Sa ve dunya 
hayatm1 tercih etmi§Se; §tiphesiz ki onun. varacag1 yer, cehennemdir. n 
(Naziat, 37-39), <<Sizi alevler sa<;an ate§le uyard1m. Oraya ancak en az
gm olan ula§Ir. Yalanlay1p yuz <;evirmi§ olan.n (Leyl, 14-16), «i§te o 
tasdik etmemi§, namaz da k1lmarm§tl. Fakat yalanlami§ ve yuz <;evir
mi§ti.•> (K1yame, 31-32). 

49 - Ey Musa., Rabb1n1z kimdir sizin? dedi. 
50 - Dedi ki : Ra:bb1m1z her §eye yaratlh§llll veren, 

sonra da dogru yola eri§tirendir; 
51 - Oyle ise 6nceki nesillerin durumu nedir? dedi. 
52 - Dedi ki: Onlann bilgisi Rabb1n1n katlnda bir 

kitabdad1r. Benim Rabb1m §a§Irmaz, unutmaz. 

Allah Teala Firavun'dan haber verir ki o, her §eyin ilah1, Rabb1 ve 
maliki olan, Yarat1c1 ve Fail-i Mutlak olamn varllgm1 inkarla Hz. Mu
sa'ya : Ey Musa, seni peygamber olarak gonderen sizin Rabb1mz kim
dir? Ben onu tamm1yorum. Benim dl§lmda sizin i<;in bir ilah da bil
miyorum, dedi. Hz. Musa da : «Rabb1m1z her §eye yaratill§mi veren,· 
sonra da dogru yola eri§tirendir.n diye cevablad1. Ali ibn Ebu Talha, 
ibn Abbas'm §tiyle dedigini naklediyor : Her §ey i<;in bir e§ yaratml§
tlr. Yine ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak der ki : 0, insam insan, mer-
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kebi merkeb, koyunu koyun yaratmi§tlr. Mi.icahid'den rivayetle Leys 
ibn Si.ileym : Her §eye suretini vermi§tir, der. Yine Mi.icahid'den nak
len ibn Ebu Necih : Her bir hayvamn yaratlll§lm di.izgi.in yapmi§tlr, 
diyor. «Rabbimiz her §eye yaratih§mi veren, sonra da dogru yola eri§
tirendir.» ayeti hakkmda Said ibn Ci.ibeyr der ki : Her bir yaratlh§ sa
hibine yaratlh§ma uygun geleni vermi§tir. in.sana hayvan yaratill'§m
dan, hayvana kopek yaratlll§mdan, kopege koyun yaratill§mdan bir 
§ey vermemi§tir. Her §eye kendis! igin gerekli alan gogalma kabiliyeti
ni vermi§ ve her §eyi buna hazirlami§tlr. Bunlardan yaratlh§, nz1k ve 
gogalmada durumu birbirine benzeyen hig bir §ey yoktur. Mi.ifessirler
den birisi «Her §eye yaratlh§mi veren, sonra da dogru yola eri'§tiren
dir.» ayetinin «Ki 0, takdir edip dogru yolu gostermi§tir.» (A'la, 3) aye
ti gibi oldugunu soylemi§tir. Yani (yaratlklann) kaderini takdir bu
yurmu§ ve yaratiklan bu kadere iletmi§tir. Amelleri, ecelleri ve nzik
lan yazm1§ olup, yaratlklar bu yaz1lan i.izerine yi.iri.irler ve asia ondan 
sapamazlar. Hig kimse bunun di§ma g1kmaya gi.ig yetiremez. Burada 
diyor ki : Rabb1m1z yaratan, kaderi takdir eden ve iradesi i.izere yara
tiklara cibilliyet verip onlan halkedendir. 

c< Oyle ise onceki nesillerin durumu nedir? dedi.» ayetinin anlam1 
hakkmdaki ag1klamalann en s1hhath olam §byledir : Hz. Musa kendi
sini Firavun'a peygamber olarak gbnderenin; yaratan, nz1k veren, tak
dir eden ve dogru yola eri§tiren oldugunu haber verdiginde Firavun, 
onceki nesillerin durumunu delil getirerek onunla mi.icadele etmeye 
ba§lami§tlr. Yani onlar Allah'a ibadet etmemi§lerdir. Madem ki du
rum senin soyledigin gibidir, onlar senin Rabbma degil O'ndan ba§ka
sma ibadet etmi·§lerken onlarm durumu ne olacak? demek istemi§tir. 
Bunun cevabmda Hz. Musa ona §6yle demi§tir: Onlar her ne kadar Al
lah'a ibadet etmemi§lerse de onlarm i§leri Allah katmda onlann aley
hine zabtolunup kaydedilmi§tir. Allah'm kitabmda - ki o Levh-i Mah
fUz ve amellerin kitab1d1r-- onlarm amelleri kaq11Igmda onlan ceza
Landiracaktir. ccBenim Rabblm §a§Irmaz, unutmaz.)) Hig bir §ey O'ndan 
ka·gamaz; bi.iyi.ik veya ki.igi.ik asia O'nu gegemez. 0, asla hig bir §eyi 
unutmaz. Boylece Hz. Musa Allah Teaia'nm ilmini, her bir §eyi ku
§atmi§ olmakla nitelemi§, Allah'm hig bir §eyi unutmayacagm1 bildir
mi§tir. Yaratiklann ilminin ba§ma iki noksan anz olmaktad1r. Bun
\ardan birisi, her §eyi ku§atamami§ olmaktlr. Digeri ise bildikten son
ra onu unutmas1d1r. Allah Teala, Zatm1 bunlardan tenzih etmi.!2tir. 
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53 Sizin i9in yeryiiziinu do!=}emi~. orada srzrn i9in 
yollar aQmi§, g6kten su indirmi!=]tir. Biz, o su ile 9e§itli bit
kilerden 9ifter 9ifter 91kardrk. 

54 - Hem siz yeyin, hem hayvanlannrzr otlatm. Siip
hesiz ki bunlarda sagduyu sahipleri iQin ayetler vardrr. 

55 - Ondan yarattik sizi oraya da dondiirecegiz. Ve 
sizi, bir kerre daha oradan 91karacagrz. 

56 - Andolsun ki ona biitiin ayetlerimizi gosterdik 
ama yalanlayrp kabulden ka9rndr. 

• 
Bu ayetlerde belirtilenler Firavun Hz. MU.sa'ya Rabb1m sordugun

da Hz. Musa'nm Rabbm1 niteledigi sozlerin devam1d1r. 0 : «Rabb1m1z 
her §eye yaratill§mi veren, sonra da dogru yola eri§tirendir.» demi§ ara
ya ba§ka sozler girdikten sonra §6yle devam etmi§ : ceO ki sizin i~in 
yeryiiziinii d6§emi§tir.» Ayetteki ( ~~ ) kelimesini, bazllan tekil 
olarak okumu§lardir. Buna gore anlam §Oyle oluyor: Sizin i~in iizerin
de uyuyacagm1z, kalkip yolculuk yapacagm1z ve iizerinde karar klla
cagmlz bir yerdir ve onu bu hale getiren O'dur. Hz. Musa §oyle devam 
ediyor : ceO ki orada sizin i~in yollar a~ml§, iizerlerinde yiiriiyeceginiz 
yollar yaratmi§tlr.» Ba§ka bir ayette §oyle buyrulur: ccDogru yolda git
sinler diye geni§ yoHar a~tlk.» (Enbiya, 31). ceO ki gokten su indirmi§
tir. Biz, o su ile ~e§itli bitkilerden (ek§isi, taths1 ve diger <;:e§itlreiyle ekin 
ve meyvelerden olmak iizere) bitkilerden ~ifter ~ifter yeti§tirdik. Hem 
siz yeyin, hem hayvanlarm1z1 otlatm.» Onun bir k1Sm1 yiyeceginiz ve 
meyveleriniz i~in, bir klSmi da kurusu ve ye§ili ile hayvanlanmzm gi
dalan i~indir. c~iiphesiz ki bunlarda sagduyu sahipleri i~in (Allah'tan 
ba§ka ilah olmad1gma, O'nun di§mda Rab olmad1gma) ayetler, (bur
hanlar, delalet ve huccetler) vard1r. Ondan yaratt1k sizi oraya da don
diirecegiz. Ve sizi bir kere daha oradan ~Ikaracagiz.» Sizin ba§langlcl
tllZ yeryiiziindendir. Babamz Adem, yeryiizii topragmdan yaratllml§tlr. 
Oliip ~iiriidiigiiniiz zaman oraya doniip gideceksiniz. Sizi tekrar ylne 
oradan <;:Ikaracagiz. <cO, sizi ~ag1rd1~ giin; hamdederek davetine uyar-
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SllllZ. Ve \!Ok az kalml§ oldugunuzu za;nnedersiniZ.ll ctsra, 52). Bu ayet-i 
kerime Allah Teala'mn §U kavli gibidir: eeBuyurdu ki: Orada yal}ar, 
orada 6li.ir ve oradan \!Ikanllrsmtz.» (A'raf, 25). Si.inen'lerde mevcud 
bir hadiste rivayet edildigine gore Allah Rasuli.i (s.a.), bir cenazede ha
zir bulunmu§tu. Oli.i defnedildiginde bir avu~ toprak ahp -onu kabrin 
i.izerine atti sonra: <<Ondan yaratt1k sizi.» buyurdu. Sonra ba§ka bir 
avu~ ahp: <eVe oraya da dondiirecegiz.» buyurdu. Yine bir avug toprak 
daha allp: <eVe sizi bir kere daha oradan ~Ikaracagtz.» buyurdu. 

ceAndolsun ki ona bi.iti.in ayetlerimizi gosterdik ama yalanlaytp ka
bulden ka~mdL» ayetlnde Firavun kasdedilmektedir. Onun aleyhine 
huccetler, mucizeler ve deliller konulup bunlan bizzat kendi g6zi.iyle 
g6rdi.igi.inde bunlan yalanlamt§; ku.fi.ir, inad ve azgmllgmdan kabule 
yana:§marm§tlr. Nitekim Allah· Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurur: 
ceGoni.illeri kesin olarak kabul ettigi halde zuli.im ve kibirle bunlan bi
le bile inkar ettiler. Bozguncularm sonunun nas11 olduguna bir bak.ll 
(Neml, 14). 

57 - Ve dedi ki: Sihirbazhg1nla bizi yurdumuzdan 
c;J4armaya m1 geldin ey Musa? 

58 - Simdi b!z de seninkine benzer bir sihir gostere
cegiz sana. Bizimle senin aranda bir bulu~ma zaman1 ve 
yeri ta'yin et ki; sen de, biz de duz bir yerde bulunahm, 
caymayahm. 

59 - Bulu~ma zaman1m1z; sizin bayram gunlin~zde, 
insanlann topland1g1 ku~luk vaktidir, dedi. 

Allah Teala bu ayette de Firavun'dan haber veriyor. Hz. Mlisa asa
smt yere atlp da bi.iyi.ik bir ejderha. oldugunda, elini koltuk altmdan ~~
kanp hastahks1z ve bembeyaz olarak ~1kt1gmda ve Musa bu en bi.iyi.ik 
mucizeleri ona gosterdiginde Firavun : Bu bir sihirdir (bi.iyi.idi.ir). Bi
zi bi.iyi.ilemek ve onunla insanlara hakim olmak i\!in bunu yaptm. Urn
dun ki senin pe§inden gelirler ve onlarla saym1 \!Ogaltirsm. Ancak bu 
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bekledigin olmayacak. Zira bizde de senin buyiin gibi bir buyu var. 
i~inde bulundugun durum seni aldatmasm. Bizimle senin aranda 
bir vakit (seninle toplamp bir araya gelecegimiz bir gun) ta'yin et. 
Belli bir yer ve belli bir vakitte senin sihrinle bizim sihrimizi kar§Ila§
tirallm, demi§ti. t.~te o zaman Hz. Musa onlara: <<Bulu§ma zamam
nuz; sizin bayram giinunuzde.» demi§ti. 0 gun; onlarm bayram ve 
yllba§l giinleri olup, o gunde i§lerini b1rak1rlar ve hepsi bir araya top
lamrlardl. Hz. Musa'mn o gunu se~mesi, azellikle butun insanlarm Al
lah'm diledigine gu~ yetirici oldugunu, peygamberlerin mucizelerini ve 
buyti ile peygamberlerin harikulade hallerinin kar§Ila§tlnlmasmm ba
tll oldugunu mu§ahede edip gormeleri i\!indir. Bu sebepledir ki o: Bu
ttin insanlarm topland1g1 ku§luk vaktidir, demi§tir. Boylece durum, 
~ok a~1k ve parlak olacakt1r. i§te butun peygamberlerin durumu bOy
ledir. Onlarm her i§i apa~1ktir. Onda kapallhk ve karl§Ikhk yoktur. Bu 
sebeple Hz. Musa: Geceleyin, dememi§; aksine: Gunduz, ku§luk vak
ti, demi§tir. ibn Abbas, o bayram gununun a§ura gunu oldugunu say
ler. Suddi, Katade ve ibn Zeyd, onlann topland1klan gunun bayram 
giinu oldugunu . saylemi§lerdir. Said ibn Cubeyr ise pazar gunleri ol
dugunu sayler. Bunlar arasmda herhangi bir z1dllk yoktur. Ben de de
rim ki: Allah Teala bugunun bir benzerinde Firavun ve ordusunu he
Jak etmi§tir. Nitekim bu, sahih bir hadiste belirtilmi§tir. Vehb ibn Mu
nebbih der ki: Firavun §oyle dedi: Ey Musa, bizimle senin aranda bir 
sure ta'yin et ki du§unelim. Hz. Musa : Ben bununla emrolunmad1m. 
Bana emrolunan, ancak seninle mucadele etmemdir. Eger sen ~Ikmaz
san ben senin yanma girerim, dedi. Allah Teala Hz. Musa'ya : Seninle 
onun arasmda bir sure koy ve ona soyle sureyi o koysun, diye vahyetti. 
Firavun: Sureyi kirk gune koy, dedi ve oylece yaptl. (. .. ) Abdurrah
man ibn Zeyd ibn Eslem, «Duz bir yerde bulunallm.» k1snnm §6yle 
a~1klar: Orada buttin insanlar her §eyi a~Ik~a gorsunler. Birbirlerini 
goremeyecekleri tepe ve benzeri §eyler olmasm, duz bir yer olsun ki 
olacaklar gortilsiin. 
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60 Bunun uzerine Firavun donup gitti ve sonra bU.-
tun hilesini toplay1p geldi. 

61 - Musa onlara dedi ki: Yaz1klar olsun size, Al
lah'a kar~1 yalan uydurmay1n. Sonra azabla sizi yok eder. 
eogrusu Allah'a iftira eden husrana ugram1~t1r. 

62 - Derken onlar, i~i aralannda tarti~tilar ve gizli
ce mu~avere ettiler. 

63 - Dediler ki: Muhakkak bu iki sihirbaz; sihirle
riyle sizi yurdunuzdan c;akarmak ve ornek olan yolunuzu 
yok etmek istiyorlar. 

64 - Onun ic;in, tuzaklann1z1 bir araya getirin, son
ra da Slrayla gelin. Bugun ustun gelen felah bulmu~tur. 

Musa ve Sihirbazlar 

Firavun, Hz. Musa (a.s.) ile belli bir zaman ve yerde anla§tlkla
nnda doniip gitti. Ulkesinin §ehirlerindeki sihirbazlan ile o zamanda 
sihir yap maya nisbet edilen herkesi toplamaya ba§ladL 'Sihir · onlarm 
iginde son derece yaygm ve gegerli idi. Nitekim Allah Teala ba§ka bir 
ayette : «Firavun : Biitiin bilgin biiyiiciileri bana getirin, dedi.» (Yu
nus, 79) buyurmaktad1r. <<Sonra biitiin hilesini toplay1p geldi.» i:nsan
lar, o belli giindeki bulu§ma yerinde topland1lar. 0 giin onlarm bay
ram giinii idi. Firavun tahtma oturdu, devlet erkam da arkasmda saf 
tuttular. Tebaas1 sag ve sol taraflannda durdu. Hz. Musa (a.s.), ya
nmda karde§i oldugu halde asasma dayanarak geldi. Sihirbazlar Fira
vun'un huzurunda saf halinde durdular. Firavun o giinde i§lerini gii
zel yapmalan igin onlan te§vik ediyor; sihirbazlar kendisinden temen
nide bulunuyor o da kendilerine va'dlerde bulunup onlara iimit veri
yordu. Sihirbazlar §byle diyorlard1 : «Galip gelenler biz olursak, mu
hakkak bize bir licret vard1r de gil mi? Evet, dedi. 0 takdirde siz, mu
hakkak gozdelerdensiniz.» (~uara, 41-42). Hz. Musa onlara : «Yaz1klar 
olsun size, Allah'a kar§l yalan uydurmaym.» I§lerinizle insanlara ger
gekleri olmayan §eyleri yaratlyormu§ hissi vermeyin. Onlar (sizin ta
raflmzdan) yarat1lmam1§ oldugu halde onlan siz yap1yormu§ gibi gos
termeyin. Boyle yaparsamz Allah'a kar§l yalan uydurmu§ olursunuz. 
«Sonra azabla sizi yok eder.» Sizi oyle bir helak eder ki hig bir iz kal
maz. «Dogrusu Allah'a iftira eden hiisrana ugraml§tlr.» dedi. Derken 
onlar, i§i aralarmda tartl§tllar. Aralarmda miinaka§a ettiler de onlar
dan birisi : Bu, bir biiyiicii sozii degildir. Olsa olsa bir peygamber so
ziidiir, dedi. Bir ba§kas1 : Aksine o bir biiyiiciidiir, dedi. Ba§ka &eyler 
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de soylendi ki en dogrusunu Allah bilir. <<Aralarmda gizlice konu§Up 
mU§avere ettiler. Dediler ki: Bu ikisi sihirbazdirlar.» ( ... ) Sihirbazlar 
kendi aralarmda §oyle konu§tular : Biliyorsunuz ki bu adam ve kar
de§i - Hz. Musa Harun'u kasdediyorlar- biiyUciidiirler, sihirbazhk 
san'atm1 gok iyi bilmektedirler. Bugiin size ve kavminize iistiin gelme
yi ve insanlara hakim olmay1 istiyorlar. Boylece avam onlara tabi ola
cak; o ikisi de Firavun ve ordusuyla sava§lp ona galip gelecekler ve si
zi iilkenizden g1karacaklar. 

<<'Muhakkak bu iki sihirbaz; sihirleriyle sizi yurdunuzdan ~lkar

mak ve ornek olan yolunuzu yok etmek istiyorlar.Jl Sihirbazlar sihir
leri sebebiyle sayg1 goren kimselerdi. Bu sebeple de maHan ve nz1klan 
oluyordu. Diyorlard1 ki : Eger §U ikisi size iistlin gelec~k olurlarsa sizi 
helak eder, sizi iilkenizden g1kanr ve bu konuda tek kahrlar. Boylece 
ba§kanllk sh~in di§mizda sadece o ikisine has olur. Daha once ibn Ab
bas'tan rivayet edilen «Fitneler» hadisinde gegtigi iizere <<'C>rnek olan 
yolunuzu yok etmek istiyorlar.» kavlinde onlarm iginde bulunduklan 
hiikiimranllk ve ya§antly1 kasdediyorlard1. ibn Ebu Hatim'in babas1 
kanahyla __ . Hz. Ali' den rivayetinde o, «Ve ornek olan yolunuzu yok et
mek istiyorlar.» ayeti hakkmda §oyle demi§tir: insanlarm yiizUnii siz
den kendi taraflarma gevirmek istiyorlar. Miicahid, ayetin bu k1smm1 
§Oyle ag1klar : ::}eref, ak1l ve tecriibe sahibi olan yolunuzu (dininizi) or
tadan kald1rmak istiyorlar. Ebu Salih, ayetteki «ornek olan yol» kls
mmt; e§raf ve ileri gelenler olarak ag1klar. ikrime ise : Sizin hayrm1z1 
ortadan kald1rmak istiyorlar, ag1klamasm1 getirir. Katade der ki : 0 
giinde onlarm en §erefli ve en iistUn kimseler olarak ornek olabilecek
leri israilogullan idi. Zira israilogullan mal bak1mmdan zengin sayt 
olarak da gogunlukta idiler. Allah dii§mam dedi ki : Bu ikisi israilo
gullanm kendileri i~in gotiirmek istiyorlar. Abdurrahman ibn Zeyd ise : 
Uzerinde oldugunuz en §erefli ve en UstUn olan dininizi ortadan kal
dirmak istiyorlar, a~1klamasm1 getirmi§tir. 

«Onun i\!in, tuzaklarm1z1 bir araya getirin, sonra da s1rayla gelin.>> 
Hepiniz bir tek safta toplamn ve goz doldurmak i\!in ellerinizde olan
lan bir kerede atm, bOylece buna ve karde§ine iistlin gelirsiniz. Bugiin 
bizden veya ondan kim iistlin gelirse, o ba§anya ula§acaktlr. Eger lis
tUn gelenler biz olursak §U kral bize bol miika.fat va'detmi§tir. Ama lis
tUn gelen o olacak olursa, en biiyiik ba§kanhga o ula§acaktlr. 
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65 - Dediler ki : Ey .Musa ya sen at, ya da ilk ata.nlar 
bizolahm. 

66 - 0 da: Hay1r, siz atm, dedi. Bir de ne gorsun; on
lann ipleri ve degnekleri, biiyuleri yuzunden kendisine 
gerc;ekten yuruyorlarm1~ gibi geldi. 

67 - Bunun ic;in Musa, ic;inde bir korku hissetti. 
68- Korkma; muhakkak sen daha ustunsun, dedik 
69 - Sag elindekini at da onlann yaptlklann1 yut-

sun. Zira onlann yaptlklan, sadece sihirbaz duzenidir. 
Nerede olursa olsun sihirbaz asla felah bulamaz. 

70 - Sonunda sihirbazlar secdeye kapanarak dedi
ler ki : Biz, Musa ve Hartin'un Rabb1na inand1k. 

Hz. Musa (a.s.) ve sihirba.zlar bir araya geldiklerinde, sihirbazlar 
Hz. Musa'ya: «Ey Musa; ya sen at, ya da ilk atanlar biz olahm.» de
diler. 0 da: «Hay1r, siz atm.» dedi. Ilk olarak siz atm ki yapacagm1z 
sihir gortilsiin ve durumunuz insanlar ic;in ac;Ik bir §ekilde ortaya c;Ik
sm. «Bir de ne gorsiin; onlarm ipleri ve degnekleri, biiyiileri yiiziinden 
kendisine gerc;ekten yiiriiyorlarmi§ gibi geldi.» Ba§ka bir ayette onla
rm degnek ve iplerini attiklarmda §Oyle dedikleri nakledilir: «Firavun 
hakkl ic;in elbette biz galib gelenleriz.)) (~uara, 44). Allah Teala ba§ka 
bir ayette : «Halkm gozlerini biiyiilediler, onlara korku sald1lar ve bii
yiik bir sihir getirmi§ oldular.» (A'raf, 116) buyururken burada §Oyle 
diyor: <<Bir de ne gorsiin; onlarm ipleri ve degnekleri biiytileri yiiziin
den kendisine gerc;ekten yiiriiyorlarml§ gibi geldi.)J Onlar iplerin ve 
degneklerin hareketini ve deprendirip saga sola kivnlmalanm sagla
mak iizere ic;lerine civa birakmi§lardi. Ki boylece gorenlere onlar ken
di ihtiyan ile hareket ediyor gibi gelecekti. Halbuki bu, hileden ba§ka 
bir §ey degildi: Onlar biiyiik bir topluluk ve kalabahk halindeydiler. 
Onlardan her bireri bir degnek ve ip atti da sonunda vadi birbiri iize
rine binmi§ ytlanlarla dolu hale geldi. 

<<Bunun ic;in Musa, ic;inde bir korku hissetti.)J Musa, elindekini at-
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mazdan once insanlar onlarm sihirlerine kap1llr ve aldamrlar diye 
korktu. Hemen o anda Allah Teala ona: Sag elindeki (asa) ni at, di
ye vahyetti. «Bir de ne gorstinler; onlann uydurduklanm yalay1p yu
tuyor.» (A'raf, 117) Zira onun asas1 btiytik, korkung, gozleri, ayaklan, 
boynu ba§I ve az1 di§leri alan bir ejderhaya donti§tti. Sihirbazlapn at
tiklan ipler ve degneklerin pe§ine dti§meye ba§lad1 da onlardan hig bir 
§ey b1rakmay1p tamamm1 yuttu. Sihirbazlar ve insanlar gtindtiz, ku§
luk vakti buna a~1kga, ayan-beyan bak1yorlard1. Boylece mucize orta
ya konmu§, btirhan izhar olunmu§, yapagelmekte olduklan da batll ol
mu§tu. Bunun igindir ki Allah Teala : «Zira onlann yaptlklan, sadece 
sihirbaz dtizenidir. Nerede olursa olsun sihirbaz asla felah bulamaz.» 
buyurmu§tur. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla ... Ctindeb ibn Ab
dullah el-Beceli'den rivayetinde Allah Rasulti (s.a.) : Si.h.irbaz1 yakala
di~mz zaman oldtirtin, buyurmu§, sonra : «Nerede olursa olsun sihir
baz asia felah bulamaz.» ayetini okuyup: 0, bulundugu yerde emni
yette olmasm, demi§tir. Hadisin asllm Tirmizi hem mevklif ve hem de 
merfU' olarak rivayet etmi§tir. 

Sihrin ge§itlerini, yollanm, §ekillerini iyice bilenler olduklan hal
de bunu gozleriyle gortip mti§ahede eden sihirbazlar, ilm el-Yakin ola
rak anlad1lar ki Musa'nm yapml§ oldugu hig bir §ekilde sihir ve hile 
kabilinden degildir. 0, hakkmda §tiphe olmayan ger~egin ta kendisi
dir ve buna ancak bir §eye ol dediginde hemen oluveren (Allah'm) gtic; 
yetirebilecegi bir §eydir. i§te o zaman Allah i~in secdeye kapanarak : 
«Biz, alemlerin Rabbma inand1k; Musa ve Harun'un Rabbma.n (§uara, 
47-48) dediler. Bunun i~indir ki ibn Abbas ve Ubeyd ibn Umeyr: Gti
ntin ba§mda sihirbazd1lar, gtintin sonunda ise sad1k, dogru §ehidler ol
dular, demi§lerdir. Sihirbazlarm say1lan hakkmda muhtelif gorti§ler 
ileri stirtilmti'§ olup Muhammed ibn Ka'b bunlarm seksen bin, Kas1m 
ibn Ebu Bezze yetmi§ bin, Stiddi otuz bin ktisur, Sevri- Abdtilaziz ibn 
Rufey'den, o da Ebu Stimame'den §eklinde bir isnadla- on dokuz bin, 
!Muhammed ibn ishak on be§ bin, Ka'b el-Ahbar ise on iki bin demi§
lerdir. ibn :Ebu Hatim'in Ali ibn Htiseyn kanahyla .. . ibn Abbas'tan ri
vayetine gore o, §6yle demi§tir : Sihirbazlar yetmi§ ki§iydiler. Sabahle
yin sihirbaz iken ak§am §ehidler oldular. Yine ibn Ebu Hatim'in ba
basl kanahyla ... Evzai'den rivayetinde o, §oyle demi§tir : Sihirbazlar 
secdeye kapandlklarmda cennet onlar ic;in kaldmld1 (temesstil ettiril
di)· da ona baktllar. Yine ibn Ebu Hatim der ki : Said ibn Sellam ka
nahyla .. . Said ibn Ctibeyr'den rivayetle anlat1ld1gma gore o, <<Sihirbaz-. 
lar secdeye kapand1lar.» ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Onlar secde
lerinde iken kendileri i(;in bina edilmi§ evlerini (makamlanm) gordti
ler. ikrime ve Kas1m ibn Ebu Bezze de boyle soylemi§lerdir. 
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71 - Dedi ki: Ben, size izin vermeden mi O'na inan
diruz? Dogrusu o, size buyu ogreten buyiigiinuzdur. Oyley
se ben de ellerinizi ve ayaklann1z1 <;aprazlama olarak ke
secegim ve sizi hurma kutuklerine ·asacag1m. 0 zaman 
hangimizin azablnln daha <;etin ve daha devamh oldugu
nu bileceksiniz. 

72 - Dediler ki: Seni, bize gelen apa~ak mucizelere 
ve bizi yaratana ustun tutmayacag1z. Ne hukum verecek
sen ver. Sen, ancak bu dunya hayatlna hukmedebilirsin. 

73 - Dogrusu biz, hatalanmiZl ve bize zorla yaptlr
dlgin buyuyu bag1~lamas1 ic;in Rabb1m1za iman ettik. Al
lah'In verecegi mukafat daha hay1rh ve daha devamhd1r. 

Allah Tea.Ia burada apac;1k mucize ve en bi.iyi.ik ayeti gordi.igi.i za
manda Firavun'un ki.ifi.ir, inad, azgmhk ve hak kar§Ismda batllla inad
la§masmi haber veriyor. Firavun o s1rada bi.iti.in insanlarm huzurun
da kendileriyle zafer umdugu kimselerin iman ettigini gormi.i§ ve bi.i
ti.in bi.iti.ine maglubiyete ugrami§tl. I§te o zaman iftira ve yalana ba§
layip sihirbazlar hakkmda makamm1 ve hi.iki.imranhgm1 kullanmaya 
donerek onlan tehdidle §6yle dedi : «Ben, size izin vermeden (ve ben em
retmemi§ken) mi ana inand1mz?» Bana ragmen mi bunu yaptlmz? Bu
rada Firavun kendinin, sihirbazlarm ve bi.iti.in halkm yalan ve iftira 
oldugunu bildikleri §U sozi.i soyledi : «Dogrusu o, size bi.iyi.i ogreten bi.i
yi.igi.ini.izdi.ir.» Siz bi.iyi.iyi.i ancak Musa'dan almi§ olabilirsiniz. Onu ga
lib getirmek ic;in bana ve tebeama kar§I siz ve o birle§tiniz. Ba§ka bir 
ayet-i kerime'de §Oyle buyrulur: «Dogrusu bu; halk1 §ehirden c;Ikar
mamz ic;in di.izdi.igi.ini.iz bir hiledir. Fakat yakmda bilirsiniz siz.n (A'rat, 
123) . Sonra onlan tehdide ba§lay1p §tlyle dedi : <<Andolsun ki ellerinizi 
ve ayaklanmz1 c;aprazlama olarak kesecegim, sizi hurma ki.iti.iklerine 
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asacag1m.» Size i§kence edecegim, sizi oldiiriip te§hir edecegim. ibn 
Abbas : Boyle yapanlann ilki o. olmu§tur, der. ibn Abbas'm bu soziinii 
hm Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

«0 zaman hangimizin azabmm daha r;etin ve daha devamh oldu
gunu bileceksiniz.» Siz, benim ve kavmimin sap1khk iizere oldugunu 
soyliiyorsunuz. Musa ve kavmi ile beraber sizler ise hidayet iizeresiniz 
oyle mi? Kirnin azabmm daha r;etin ve devamh oldugunu yakmda bi
leceksiniz. 

Firavun, sihirbazlara boylece hiicum edip onlan tehdid ettiginde 
sihirbazlar Allah yolunda nefislerini hir;e sayarak §oyle dediler : «Se
ni, bize gelen apag1k mucizelere ve bizi yaratana iistiin tutmayacag1z. 
(Bizim ir;in meydana gelen hidayet ve yakine seni tercih etmeyece
giz.) >> Ayetteki ( c_,w .;..:UIJ ) klSffilllln yemin anlammda olmasi muh
temeldir. Buna gore anlam : Bizi yarata yemin olsun ki seni, bize ge
len apa<;1k mucizelere iistiin tutmayacag1z, §eklindedir. Buramn yukar-
da ger;en ( ..::.>~I ) kelimesine atfedilmi§ olmas1 da muhtemeldir. Bu
na gore anlam : Seni bize gelen apar;1k mucizelere ve bizi yaratana iis
tiin tutmayacag1z, §eklindedir. ~unu kasdediyorlardi : Biz elbette seni 
yaraticimiza, bizi yoktan var edene, yaratllmamizi r;amur (toprak) dan 
ba§latana tercih etmeyecegiz. ibadet ve boyun egmege miistehak olan 
sen degil, O'dur. 

«Ne hiikiim vereceksen ver. (Diledigini ve giiciiniin eri§tigini yap.) 
Sen, ancak bu diinya hayatma hiikmedebilirsin.>> Senin tasallutun an
cak bu diinyadad1r. Bu diinya ise sona erecek bir yurttur. Biz devamh 
kalmacak yurda ragbet etmekteyiz, dediler. «Dogrusu biz, hatalanmi
zl, tbizden sad1r olan giinahlan) ve bize (Allah'm ayeti, peygamberi
nin mucizesine kar§I <;Ikallm diye) zorla yapt1rd1gm biiyiiyii bagi§la
masi ir;in Rabb1m1za iman ettik. » ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam'
m .. . ccBize zorla yapt1rd1gm biiyiiyii bagi§lamas1 ir;in ... » ayeti hakkm
da ibn Abbas'tan rivayetinde o, §oyle demi§tir : Firavun israilogulla
rmdan kirk r;ocuk almi§ ve onlara Ferama'da sihir ogretilmesini em
redip : Onlara oyle bir sihir ogretin ki yeryiiziinde hir; kimse onu bil
mesin, demi§tir. ibn Abbas der ki: i§te Hz. Musa'ya iman edenler ve: 
«Dogrusu biz hatalanm1z1 ve bize zorla yaptlrd1gm biiyiiyii bagi§lama
Sl ir;in Rabb1m1za iman ettik.» diyen de bunlard1r. Abdurrahman ibn 
Zeyd ibn Eslem de boyle soylemi§tir. 

«All.lh'm verecegi miikafat daha hay1rh ve daha devamlld1r.>> aye
tinin tefsiri ibn Ishak - Allah ona rahmet eylesin- dan rivayete go
re §oyledir : Allah'm verecegi miikafat ve sevap, senin bize. va'dedip 
iimitlendirmi§ oldugundan daha hay1rh ve daha devamhdir. Muham-
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med ibn Ka'b el-Kurazi ise buray1 §oyle tefsir eder : itaat olundugu 
takdirde azab yoniinden daha hayirh, isyan edildigi takdirde azab yo
niinden ~enden daha devamlld1r . . Bu a~1klamamn bir benzeri ibn is
hak'tan da rivayet edilmi§tir. A~1k olan odur ki Firavun -Allah ona 
la'net etsin- bunu yapmaya azmetmi§ ve sihirbazlar -Allah onlara 
rahmet eylesin- hakkmda uygulami§tir. Bu sebepledir ki ibn Abbas 
ve Selef'ten ba§kalan : Sabahleyin sihirbazlar iken ak§am §ehidler ol
dular, demi§lerdir. 

74 - Kim Rabb1na suc;lu olarak gelirse; f1liphesiz ki 
cehennem onun i<;indir. Orada ne oliir, ne de yaf1ar. 

75 - Kim de O'na iman etmif1 ve salih ameller i~le
mif1 olarak gelirse; if1te onlara en iistiin dereceler vard1r. 

76 - Altlanndan rrmaklar akan ve i<;inde temelli ka
lacaklan Adn cennetleri vard1r ve bu, annanlann miika
fatidlr. 

Rabbma Su~lu Olarak Gelenler 

Ayetin aki§mdan anla§1ld1gma gore bu sozler sihirbazlann Fira
vun'a olan ogiitlerinin devam1d1r. Onlar Firavun'u Allah'm devamh, 
ebedi olan azabmdan sakmdmp onun devamh ve ebedi olan sevabma 
te§vik etmektedirler. Onlar dediler ki : Kim de Rabbma k1yamet giinii 
su~lu olarak gelip kavu§ursa; §iiphesiz ki cehennem onun ic;indir. Ora
da ne oliir, ne de ya§ar. Ba§ka ayetlerde de buna miimasil olarak §Oyle 
buyurulur: «Aleyhlerine hiikiim verilmez ki olsiinler. Onlardan cehen
nemin azab1 da eksiltilmez. Her kiifredeni Biz boyle cezalandmnz.» 
(Fatlr, 36), «Bedbaht olan ise ondan kac;m1r. Ki 0, en biiyiik ate§e gi
recek oland1r. 0 orada ne olecek, ne de dirilecektir.l) (A'la, 11-13), ccEy 
nobet~i, Rabbm hi~ olmazsa bizi oliime mahkum etsin, diye ~agmrlar. 
0 da : Siz boyle kalacaksm1z, der.» (Zuhruf, 77). 

imam Ahmed ibn Hanbel'in ismail kanallyla .. . Ebu Said el-Hud-
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ri'den rivayetine gore Allah Rasulti (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Cehen
neme hak kazanml§ cehennem halkma gelince; onlar or ada ne ya§ar
ar, ne de Oliirler. Fakat bir k1s1m insanlar daha vard1r ki giinahlan se
oebiyle ate§ onlara dokunur da onlan oldiiriir. Nihayet komiir haline 
geldiklerinde §efaata izin verilir ve onlar grup grup getirilip cennet ne
hirleri iizerine serpilirler. Ey cennet halk1, onlann iizerine ( cennet ne
hirlerini) ak1tm, denilir. Orada selin siiriikleyip getirdigi aliivyonda 
daneden bitkinin bittigi gibi biterler. Kavimden birisi der ki : Sanki Al
lah Rasulii (bu sozleri soylerken) r;olde idi. Miislim de Sahih'inde ~u'be 
ve Bi§r ibn el-Mufaddal kanallyla hadisi yukardaki §ekilde Ebu Mes
leme Said ibn Yezid'den rivayetle tahric etmi§tir. ibn Ebu Hatim der 
ki : Abdiilvaris ibn Abdiissamed ibn Abdiilvaris kanallyla ... Ebu Said'
den rivayetle anlat1ld1gma gore Allah Rasulii (s.a.) hutbede «Kim Rab
bma sur;lu olarak gelirse; §iiphesiz ki cehennem onun ir;indir. Orada ne 
oliir, ne de ya§ar.)) ayetine geldiginde §byle buyurdu : Oraya hak ka
zanml§ olanlardan oramn ehli olanlar orada ne ya§arlar, ne de oliir
ler. Oranm ehli olmayanlara gelince; ate§ onlara dokunur. Sonra §e
faat ediciler kalk1p §efaat ederler. Onlar gruplar halinde toplamp ha
yat nehri denilen bir nehre getirilirler ve sel suyunun siiriikleyip ge
tirdigi aliivyonda salatahgm bittigi gibi biterler. 

«Kim de O'na iman etmi§ ve salih ameller i§lemi§ olarak gelir
se ... )) Kim Allah'a donli§ giiniinde Rabbma kalbden iman etmi§, sozli 
ve ameli ir;ini dogrulaml§ olarak gelirse «i§te onlara en Ustiin derece
ler vardl:r.)) Gennette ylice dereceler, emin odalar ve ho§ meskenler 
vard1r. imam Ahmed'in Affan kanahyla ... Ubade ibn Samit'den, onun 
da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetinde §6yle buyurmu§: Cennet yiiz 
derecedir. Her iki derece arasmda gokle yer arasmdaki gibi bir mesafe 
vard1r. Derece bak1mmdan en Ustiinleri Firdevs'tir. Dart nehir oradan 
g1kar. AI'§, Firdevs'in iizerindedir. Allah'tan istediginiz zaman O'ndan 
Firdevs'i isteyin. I:i:adisi Tirmizi de Yezid ibn Harlin kanahyla Hem
mam'dan rivayet etmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Ye
zid ibn Ebu Malik'den rivayetinde o, §Oyle demi§tir : Cennet yiiz dere
cedir. Her derecede yliz derece vard1r. Her iki derece arasmdaki msa
fe gokle yer arasmdaki mesafe gibidir. Onlarda yakut ve siisler vard1r. 
Her derecede bir emir olup orada bulunanlar onun Ustiinllik ve riyase
tini kabullenirler, denilirdi. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde (bulu
nan bir hadiste §Oyle buyrulur) : illiyyun cennetlerinin ehli, Uzerlerin
de olanlan gok ufkunda batan bir y1ld1z gibi gorlirler. Bu, aralannda
ki iistiinliik farkmdan ileri gelir. Ey Allah'm elgisi, oras1 peygamber
lerin makamlan m1d1r? diye sordular da; evet, nefsim kudret elinde 
olan (Allah) a yemin ederim ki onlar Allah'a iman etmi§ ve el~ileri 
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dog·rulami§ alan kimselerdir, buyurdu. Siinen'lerde §U Have vard1r: 
~iiphesiz Ebubekir ve Orner onlardan olup nimet igindedirler. 

((Iginde temelli kalacaklan Adn cennetleri vard1r.,, k1Sm1 daha on
ce gec;en <<En iistiin dereceler)) den bedeldir. I§te bu, armanlarm, nef
sini kir ve pisliklerden, §irkden temizleyen, tek ve ortag1 olmayan Al
lah'a tapman, getirmi§ olduklan haber ve isteklerde Rasulleri dogru
layanlarm miikiifat1d1r. 

77 - Andolsun ki Musa'ya ~6yle vahyettik : Kullan
mi geceleyin yun1t. Denizde onlara kuru bir yol ac;. Bat
maktan ve du~manlarm yeti~mesinden korkma, endi~e 

etme. 
78 - Firavun da ordusuyla onlan ta'kib etti. Deniz 

de onlan, nas1l kaplad1ysa oylece kaplay1verdi. 
79 - Firavun kavmin1 sapt1rd1 ve onlara dogru yolu 

gostermedi. 

Firavun, Hz. Musa ile beraber israilogullanm gondermemekte di
rettigi zaman Allah Teala, Hz. Musa (a.s.) ya 011lan geceleyin yiiriit
mesini, Firavun'un elinden onlan allp gi:itiirmesini emretmi§tir. Allah 
Teala bu olay1 bu sureden ba§ka yerlerde (§uara, 52 ve Duhan, 23 ayet
lerinde) daha geni§ge haber vermi§tir. Hz. Mllsa (a.s.) israilogullanm 
g1kard1g1 zaman sabah oldugunda onlardan M1s1r'da big kimse kalma
mi·§tL Firavun oyle bir ofkelendi ki hemen §ehirlerden ve kbylerden 
kendisine ordu toplayacak adamlar gonderdi. 0 : <<~iiphesiz ki bunlar 
(israilogullan) di:ikiintii azmllklard1r. Bi:iyleyken gergekten bizi ofke
lendirmektedirler.,, (~uara, 53-55) diyordu. Sonra ordusu topland1g1 
zaman pe§lerinden gonderdi. Giine§ dogarken pe§lerine dii§tiiler. iki 
topluluk birbirini goriince; her iki grup da yek digerlerine baktlgmda 
«Musa'nm arkada§lan dediler ki: Gergekten biz, yakaland1k. HaYir, 
dedi. Muhakkak ki Rabb1m, benimledir. Bana dogru yolu gosterecek
tir.)) (~uara, 60-62). Ve Hz. Musa israilogullanm durdurdu. Onlerinde 
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deniz, arkalarmda Firavun vard1. i§te o zaman Allah Teala Hz. Mu
sa (a.s.) ya: <<Denizde onlara kuru bir yol a~.,, diye vahyetti. Hz. Mu
sa asas1yla denize vurup : «Allah'm izniyle yaril.>> dedi. «0, hemen ya
nldi ve her par~as1 yiice bir dag gibi oldu.)) (~uara, 63). Allah Teala 
denizin a~Ilan k1smma bir riizgar gonderdi de oray1 ISitti ve sonunda 
yeryiizii gibi kupkuru oldu. Bunun i~indir ki Allah Teala : «DEmizde 
onlara kuru bir_ yol ac;. Denizde kavminin bogulmasmdan ve dii§mam
ruz olan Firavtin'un yeti§mesinden korkma, endi§e etme.>> buyurmU§
tur. Allah Teala devamla §oyle buyurur: «Firavun da ordusuyla on
Ian· ta'kib etti. Deniz de onlan nas1l kaplad1ysa i§te oylece kaplayiver
di.n ( .. . ) Nas1l ki Firavun onlari ilerletip denize siirmii§, onlan saptir
mi§ ve olgu!].luk yoluna iletmemi'§se aym §ekilde: «0, k1yamet giiniin
de kavmine onciiliik eder ve onlan ate§e gotiiriir. Ne kotii yerdir onla
nn gittikleri yer.>> (Hud, 98). 

o ,.~oJ~/ o_,~_,o,.,o J .J' /•~ /o~ 0~ .,.,. _,,..... .,...,, 
.'\"'~\{'~\ 0 ""\':\~_; ......... ,,, '~ ''""'="- -:-•....-,,; .,... Y.· .... .:., ~\~\""'\-:' 

~.J"-'~·' .. "if-'~ :t '-'~Y.... ~'.JJ J~~ ~ ~IJ ~IS .. '*"' , c.J..,., .. • .. .., ,. 
' ...... J .,.,. •• .,.~. ...... ,, 

/.~ S' •.,.:,,~,;.G~'~u~~j) (;j;('~GJ:.~ \>~~ ~ ..... ~IY-' ,· .. ~ ...... , .,. .. :)J~J-0 ~ 
~ ,.,. !":~~\/""'\~""~'\"" ,;""'( .. ~\~~"' ,,.~ v•--:~ 
~ ~).:A 1:.\J:,~~J~ .J--:-11,;0-;J •. ~}J ~ ..s.,-~ 

· 80 - · Ey 1srailogullan, sizleri dii~man1n1zdan kurtar
dlk ve size Tur'un sag yanrnr va'dettik. Ve iizerinize kud
re !· helvasiyla b1ldrrcin indirdik, 

81 - Size nzrk olarak verdiklerimizin temizlerinden 
yeyin, 'bunda a~1n gitmeyin ·ki gazab1m1 hak etmeyesiniz. 
Gazabrm1 hak eden muhakkak mahvolmu~tur. 

82 - $iiphesiz ki Ben, . tevbe edeni, inanarak salih 
amel i~leyeni sonra da dogru yola gireni muhakkak bagi~
layanim. 

Ey israilogullan 

Allah Teala israilogullari iizerine olan biiyiik nimetlerini amyor. 
Onlan, dii§manlan Firavun'dan kurtarmi§, onun tarafmdan (gelecek 
musibetlere kar§I) gozlerini aydm etmi§tir. Onlann gozleri oniinde Fi
ravun ve ordusu hepsi toptan denizde bogulm.u§lar v.e onlardan hie; kim
se kurtulmami§tlr. Nitekim bir ayet-i kerime'de §6yle buyrulur: «Fira-

Tefsir , C, X. F. 330 
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vun hanedaruru da, siz bak1p dururken suda bogmu§tuk.>> (Bakara, 50). 
Buhari der ki : Bize Ya'kub ibn ibrahim'in ... ibn Abbas'tan rivayetin
de o, §6yle demi§tir: Allah Rasulti (s.a.) Medine'ye geldiginde yahudi
ler a§ura gtintinde oru9 tutuyorlardl. Onlara (bu gtinde oru9 tutma
larmm sebebini) sordu da onlar: Bugtin, Allah Teala'run Musa'y1 Fi
ravun'a kar§I galib getirdigi gtindtir, dediler. Allah RasUiti (s.a.) :Biz 
Mlisa'ya daha layigiz, o gun (a'§ura gtinti) oru~ tutun, buyurdu. Hadi
si Muslim de Sahih'inde rivayet etmi§tir. 

Firavun'un helakinden sonra Allah Teala Mill>a ve israilogullarma 
Tur'un sag tarafm1 va'detti. Tur; Hz. Musa'nm tizerinde Allah Teala 
ile konu§tugu, Zatmdan O'nu gormeyi istedigi, Allah Teala'run orada 
kendisine Tevrat'1 vermi§ oldugu yerdir. Btittin bunlarm vukuu sira
smda Allah Teala'nm biraz sonra anlatacag1 tizere onlar buzag1ya tap
mi§lardL Ayette zikredilen kudret helvas1 ve b1ld1rcma gelince; Baka
ra suresinde ve ba§ka yerlerde bu konuda bilgi ge9mi§ti. Kudret hel
vasi onlann tizerine gokten inen bir tatlld1r. Bild1rcm ise yine onlann 
tizerine dti§en bir ku§tur. Bunlarm her birerinden bir sonraki gtine ka
dar ihtiya9lan miktannca Allah'm bir lutfu, rahmeti ve ihsam olarak 
allrlard1. Bu sebepledir ki Allah Teala : <<Size nz1k olarak verdiklerimi
zin temizlerinden yeyin, bunda a§m gitmeyin ki gazab1m1 hak etme
yesiniz.n Size nztk olarak verdiklerimden yeyin. Size verdigim nz1kta 
a§m gitmeyin. Ihtiyacm1z di§mda ondan almaym ki size emrettigime 
z1d gitmi§ olmayasm1z ve boylece gazab1m1 hak etmeyesiniz. <<Gazabl
mi hak eden kimse muhakkak mahvolmu§tur.•· buyurur. ibn Abbas'tan 
rivayetle Ali ibn Ebu Talha ayetteki ( ..s _,;; ...W ) k1smm1, mutsuz ol
makla a~Iklami§tlr. f}ufeyy ibn Mat'i der ki : Cehennemde bir ko§k 
vard1r ki katir onun tepesinden at1llr ve cehennemde Salsal'e ula§ma
dan tam k1rk sene dti§er. I§te Allah Teala'nm : «Gazab1m1 hak eden 
kimse muhakkak mahvolmu§tur.n kavli budur. ~ufeyy'in bu soztinti 
Tbn Ebu Hatim rivayet etmi~tir. 

<<f}tiphesiz ki Ben, tevbe edeni, inanarak salih amt:l i§leyeni mu
hakkak bagi§lanm.n Her kim hangi gtinahtan olursa olsun Bana tev
be ederse, onun tevbesini kabul ederim. 0 kadar ki Allah Teala, israil
ogullarmdan buzag1ya tapanlann dahi tevbesini kabul buyurmw~tur. 
f}iiphesiz ki Ben, tevbe edeni; i9inde bulundugu ktiftir veya §irk veya 
nifak veya gtinahtan doneni, kalbiyle iman yoluna gireni muhakkak 
bagi§lanm. ibn Abbas'tan rivayt .le Ali ibn Ebu Talha: Sonra da §tip
heye dti§meyeni, a91klamasm1 getirir. Said ibn Ctibeyr ise «Sonra dog
ru yola girenill k1sm1m §Oyle a91klar: Stinnet ve cemaat tizere dosdogru 
olam. Bu a91klamanm bir benzeri Mucahid, Dahha.k ve Selef'ten bir-
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<;oklarmdan rivayet edilmi§tir. Katade ise buray1 : Oliinceye kadar is
lam'a yapi§am, olarak a<;Iklar. Siifyan Sevri de : Bunun i<;in sevab ol
dugunu bileni, derni§tir. Sonra buras1 haber pe§inden haber getirme 
sadedinde olarak Allah Teala'mn §U ayeti gibidir : «Sonra da iman 
edenlerden, birbirine sabn tavsiye, merhameti tavsiye edenlerden, ol
maktlr.)) (Beled, 17) . 

83 - Ey Musa, seni kavminden daha c;abuk gelmeye 
sevk eden nedir? 

84 - Dedi ki: Onlar izim uzerindedirler. Rabbun, 
ho§nud olman ic;in Sana c;abucak geldim. 

85 - Buyurdu: Dogrusu Biz, senden sonra kavmini 
s1nad1k ve Samiri de onlan saptlrdl. 

86 - Musa kavmine kiZgln ve uzgun olarak d6ndu 
ve: Ey kavmim, Rabb1n1z size guzel bir va'dde bulunma
di m1? Uzun bir zaman m1 gec;ti aradan, yoksa Rabb1niZln 
gazab1na ugramak istediniz de mi bana verdiginiz s6z
den caydm1z? dedi. 

87 - Onlar : Sana verdigimiz s6zden kendi ba;;1m1za 
caymad1k. 0 kavmin zinet e§yasmdan bize yukler dolusu 
ta§1tlld1 ve biz onlan (ate§e) attlk. Samiri de ayn1 §ekilde 
attl, dediler. 
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88 - Derken o, kendilerine boguren bir buzag1 hey
keli <;Ikarmi~tl. Dediler ki : i~te bu, sizin de, Musa'n1n da 
tanr1S1d1r: Fakat o, unuttu. 

89 - Gormuyodar m1yd1 ki o, kendilerine ne bir soz 
soyleyebilirdi, ne bir zarar, ne de bir fayda verebilirdi. 

Ey Musa 
Hz. MU.sa (a.s.), Firavun'un helakinden sonra tsrailogullarm1 yii

riitiip gotiirdii. «Onlar, putlarma gomilden taoogelen bir topluluga 
rastlad1lar ve dediler ki : Ey M'usa, onlaru1 tannlan oldugu gibi bize 
de bir tann yap. 0 da dedi ki : Siz ger~ekten cahil bir topluluksunuz . . 
~iiphesiz ki, bunlarm i<;inde bulunduklan; yok olmaya mahkumdur ve 
yapmakta olduklan §ey de batlldlr.» (A'raf, 138-139). Rabbi, Hz. Mu
sa'ya otuz gece sonra bulu§ma va'detti, sonra buna on ekledi. Boylece 
kirk geceye tamamlandi ki bunlarm gece ve giindiiziinde Hz. Musa oru~ 
tutuyordu. Bunun a~Iklamasi daha once el-Fiitun (Fitneler) hadisin
de ge<;mi§ti. Hz. MU.sa (a.s.) acele ile Tur'a ko§tu ve yerine israilogul
lan iizerine karde§i Harun'u vekil biraktl. Bunun i~indir ki Allah Te
ala: «Ey Musa, seni kavminden daha gabuk gelmeye sevkeden nedir?>> 
diye sormu§tur. 0 da: «Onlar izim iizerindedirler.» Geliyorlar, Tur'a 
yakm bir yerde konakladllar. «Rabbim, ho§nud olman (ve bEmden ho§
nudlugun artsm) i~in Sana ~abucak geldim.» dedi. Allah Teal'a: «Dog
rusu Biz, senden sonra kavmini smadik ve Samiri de onlar1 saptlrd1.» 
buyurarak, peygamberi MU.sa'ya kendisinden sonra israilogullan i<;in
de meydana gelenleri, o Samiri'nin kendileri i~in yapmi§ oldugu buza
giya tapmd1klanm haber verdi. israiliyyat kitaplarmda zikredildigine 
g()re, o Samiri'nin de ismi Harun imi§. «Biz, ona Ievhalarda her §ey
den bir ogiit yazdik ve her §eyi uzun uzadiya a~Iklad1k. Oyleyse sen, 
bunlan kuvvet ve metanetle al, ka vmine de emret. Onlan en giizel §e
kilde tutsunlar. ilerde size (itaat1mdan ~1kan ve Benim emrine ba§ 
kald1ran) fas1klarm yurdunu gosterecegim.» (A'raf, 145) ayetinde de 
beyan olundugu iizere bu sure i~inde Allah Teala Hz. Musa i~in Tev
rat'I i~eren levhalan yazd1. 

Allah Teala, Hz. Musa'ya kavminin durumunu haber verdikten 
sonra <rMusa kavmine k1zgm ve iizgiin son derece ofkeli ve hl§Imh ola
rak dondii.» 0 onlarla ilgili olan bir i§le me§gul idi. i~inde §eriatlan
nm bulundugu, kendileri i~in §eref olan Tevrat'1 alnn§tl. Bununla bir
likte onlar, Allah'm di§mda oyle bir §eye tapm1§lard1 ki akh olan her
kes onlann i~inde bulunduklan durumun bat1l oldugunu, akil ve zihin
lerinin ne kadar zayif oldugunu kolayhkla anlayabilir. Bu sebeple Hz. 
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Mlisa onlara k1zgm ve i.izgi.in olarak donmi.i§ti.ir. Ayetteki ( L.l_i ) ke
limesi; §iddetli ofke anlammdadtr. Mi.icahid bu kelimeyi; hi.izi.inli.i ve 
feryad ederek, anlamma almi§tlr. Katade ve Si.iddi ise; kendisinden 
sonra kavminin yaptlklarma i.izgi.in olarak, anlamm1 vermi§lerdir. 

«Ey kavmim, Rabbm1z size gi.izel bir va'dde bulunmad1 nn?» Be
nim dilimden size di.inya ve ahirette hayir, gi.izel akibet va'detmedi mi? 
Sizin de mi.i§ahede ettiginiz gibi di.i§mammza kar§I size yard1m etme
di mi? Sizi di.i§mammza galip getirmedi mi? Bunun di§mda size ver
mi§ oldugu nimetleri gormediniz mi? «Uzun bir zaman m1 ge9ti ara
dan?» Allah'm size va'dettiklerini beklemede uzun bir zaman m1 ge9ti 
ki O'nun ge\!mi§ nimetlerini unuttunuz? Halbuki o kadar 90k zaman 
ge9medi. «Yoksa Rabbm1zm gazabma ugramak m1 istediniz?» .Ayetin 
ba§mda bulunan ( rT '> edati, bilakis anlammadir. Bu edat birinci 
sozden vazge9ip ikinCi Dir soze donmeyi ifade eder. Sanki §'Oyle diyor: 
Aksine siz, bu i§inizle Rabb1mzm gazabma ugramak istedi:oiz de ver
diginiz sozden caydm1z. Onlar, yani israilogullan Hz. Musa'mn bu azar
lamasma cevab olarak : «Sana verdig.imiz sozden kendi ba§Imiza, (ken
di gi.ic; ve ihtiyanmizbi) caymad1k.» deyip kabule §ayan olmayacak bir 
ozi.irle ondan ozi.ir c:ui·emeye ba§ladilar. MISir'dan 91karken emanet ola
rak k1ptilerin si.is e§yalarmdan ald1klarmdan ellerinde olanlara kar§I 
zahidane davrandiklanm haber verdiler de: aBiz onlan attik.» dediler. 
Daha once gec;en <<Fitneler» hadisinde belirtildigi i.izere ic;inde ate§ bu
lunan bir 9ukura si.is e§yalarmm atilmasmi onlara emreden Hz. Harlin 
(a.s.) idi. Suddi'nin Ebu Malik'den onun da ibn Abbas'tan rivayetine 
·gore; Hz. Harlin, bu si.is e§yalannm tamamm1 o \!ukurda toplaytp on
lardan bir tek ta§ yapmak istemi§ti. \Sonunda Hz. Mftsa dondi.igi.i za~ . 
man onlar hakkmda diledigi §ekilde davranacakti. Sonra bu Samiri 
gelip elc;inin ayak izinden almi§ oldugu bir avuc; topra~ onlarm i.ize
rine atti. Hz .. Harlin'dan yapacag1 duay1 kabul etmesi i9in Allah'a dua 
etmesini istedi. Onun maksadmi bilmeyen Hz. Harlin onun i\!in dua 
etti de duasma icabet olundu. i§te o zaman Samirl: Allah'tan bunun 
bir buza~ olmasm1 istiyorum, dedi ve o da oogi.irmesi, sesi olan bir bu:. 
zagl oldu. Bu; onlann ki.ifri.ini.i artirmak, onlara mi.ihlet vermek, onla
h imtihan edip smamak i9indi. Bunun i9in onlar : <<Samiri de aym §e
kilde atti.» demi§lerdir. <<Derken o, kendilerine oogi.iren bir buzag1 hey
keli \!Ikarmi§tl.» ibn Ebu Hatim'in Muhammed ibn Ubade ibn el-Bah
teri kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; Hz. Harlin, bir buzag1 
yontmakta olan Samiri'ye 11gram1§ ve ona: Ne yap1yorsun? diye sor
mu§tu. Samiri : Zaran olttn fakat fayda vermeyen bir §ey yap1yorum, 
diye cevab vermi§ Hz. Harlin da : Ey Allah'Im, gonli.inde olana- gore 
onun istedigini ver, diye dua etmi§ ve ge¥iP gitmi§ti. Samiri : Ey AI-
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lah'Im, Sen'den bunun bogurmesini istiyorum, diye dua etmi§ ve bu
z$ bogurmii§tU. Buza~ oogurdugu zaman onun i~in secdeye kapa
mr, oogurdugu zaman ba§lanm kaldmrlard1. ibn Ebu Hatim, hadisi 
ba§ka bir kanaldan olmak uzere Hammad'dan rivayet eder ki onun 
bir bolumu §6yledir: Samiri: Fayda veren fakat zarar vermeyen bir 
§ey yap1yorum, .demi§ti. Suddi, buzagmm bogurur ve yurur oldugunu 
sbyler. 

Buzag1 ile fitneye dii§iip ona tapman ve i~lerinden sap1tanlar de
diler ki : «i§te bu, sizin de Musa'mn da tanns1d1r. Fakat o, unuttu.» 
(Tannsm1 burada unuttu ve onu aramaya gitti.) Daha once bu aglk
lama ibn Abbas'tan rivayetle «Fitneler» hadisinde gegmi§ olup Muca
hid de aym ag1klamayt yapml§tlr. Semmak'm ikrime'den, onun da ibn 
Abbas'tan rivayetine gore «Fakat o, unuttu.» k1smmm anlam1 §oyle
dir: Bunun sizin ilah1mz oldugunu size hatlrlatmayt unuttu. Muham
med ibn ishak'm Hakim ibn Cubeyr'den, onun Said ibn Cubeyr'den, 
onun da ibn Abbas'tan rivayetine gore onlar: <<i§te bu, sizin de Mu
sa'nm da tanns1d1r.» dediler ayeti hakkmda ibn Abbas §6yle demi§tir : 
Ona ibadet ettiler, onu oyle sevdiler ki asia hig bir §eyi onun gibi sev
memi§lerdi. Allah Teala: ccFakat o, unuttu.» buyurmu§tur ki; o, iize
rinde oldugu islam'1 terketmi§tir ve burada kasdedilen Samiri'dir (Hz. 
Musa degildir) . 

Allah Teala onlara bir red makammda olmak uzere, onlara bir azar
lama, yaptlklan i§te ak1llarmm ne kadar zay1f ve kendilerinin ne kadar 
rezil olduklanm beyan sa:ledinde soyle buyurur: ccGOrmuyorlar m1yd1 
ki o, (buzagl ondan bir §ey istedikleri veya ona hi tab ettikle:ri zaman) 
kendilerine ne bir soz soyleyebilirdi, cevap verebilirdi, ne (de dunyala.
nnda ve ahiretlerinde onlara) bir zarar, ne de bir fayda verebilirdi.» ibn 
Abbas ~Allah ondan ho§nud olsun--- der ki : Hay1r, Allah'a yemin olsun 
ki onun bOgurmesi ·sadece ruzgarm arkasmdan girip agzmdan gikmasm
dan ba§ka bir §ey degildi. B'oylece ondan ses i§itiliyordu. Hadis metin
lerinde Hasan el-Basri'den rivayetle gec;tigi uzere bu buzagmm ismi 
Behmut'dur. 

Bu cahillerin beyan ettikleri ozrun ozeti §Udur : Onlar k1ptilerin 
zinetlerinden uzakla§IDI§lar onlan atmi§lar ve buzag1ya tapm1§lard1r. 
Kuc;uk bir i§te takva ile davranmi§, gunahtan kac;mmi§lar ve fakat bu
ytlk bir i§ i§lemi§lerdir. ibn 6mer'den rivayetle sahih bir hadiste belir
tildigine gore Irak ahalisinden birisi ona elbiseye bula§tlgi zaman siv
risinegin kamnm namaza zarar verip vermeyecegini sormu§ ve: Bu
nunla namaz k1hmr m1 yoksa k1lmmaz m1? demi§ti. ibn Orner -Allah 
ondan ho§nud olsun-- ·§oyle cevab vermi§ti : Irak ahalisine bakm1z; 
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Allah Rasulii (s.a.) nun klZinm oglunu -Hz. Hliseyn'i kasdediyor- ol
diirdiiler de gelip bir sivrisinegin kamm soruyorlar? 

90 - Andolsun ki daha once Harlin da onlara : Ey 
kavmim, siz bununla s1nan1yorsunuz. Sizin gen.;::ek Rabbi
rnz Rahman'd1r. Bana uyun ve emrime itaat edin, demi~
ti. 

91 - Onlar da : Musa bize donene kadar, buna sanl
maktan asla vazgec;meyecegiz, demi~lerdi. 

Allah Tea.la haber veriyor ki Hz. Hartin (a.s.) onlan buzag1ya tap
maktan men'etmi§, onlara bunun kendileri i~in bir imtihan oldugu
nu haber vermi§tir. ~oyle demi§ti: «Ey kavmim, sizin ger~ek Rabb1mz 
Rahman'dlr.» Her §eyi yaratlp takdir eden, yiice Ar§'m sahibi, diledi
gini i§leyen Rahman'd1r. Size emrettiklerimde bana uyun ve size ya
sakladlklanmi terk edin. Onlar da: «MU.sa bize donene kadar, buna 
sanlmaktan vazge~meyecegiz.» Bu konuda Musa'nm soziinii i§itince
ye kadar ona ihadeti terketmeyecegiz, demi§ler, bu konuda Hz. Ha
run'a z1d giderek onunla miicadele etmi§lerdi ki az kald1 onu oldiire
ceklerdi. 

® • t::;.;;;'\ ~:~_:A' ®., ~· , ...... ,...,._.,~,~\-":-' -'' \~\...-:; 
($~ .. '...-lot J I \\ ~ IJ.) ._..la;.....t \,a ~J~ \a vU ' .. ~--~ .... ~ -----..:r-.. ,; _,6 

"'\~\-;'·r/ /.·""-:: ~~,.,s,{..~~~r., ,,.·""'~~~:/'·~.~t~~{-:-.~e; 
IJ'p v-' ..... ~\. . ....;_J :J _JAJ .. ' ~ v;: ~ ~ ~ .. ' .. ' . 
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®~)~}-Jj 
92 - Dedi ki : Ey Hanin, bunlann saptlklarm1 go

riince ne ahkoydu seni, 

93 - Benim af;dllhdan gelmekten? Yoksa benim em
rime kar~1 m1 geldin? 
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94 0 da : Ey anam1n oglu; sa<;amdan, sakahmdan 
tutma. Dogrusu; isnlilogullan aras1na aynhk soktun, so
zume bakmadln, demenden korktum, dedi. 

Ey HarU:n 

Allah Teala, Hz. Musa (a.s.) mn kavmine dondiigii zamam haber 
veriyor. Hz. Musa onlarm i\!inde meydana gelen bu biiyiik i§i goriince 
bfkeyle dolmU§ ve elinde bulunan ilahi levhalan atarak karde§ini ba
§mdan yakalay1p onu kendine dogr~ ~ekmeye ba·§lami§tl. Daha once 
A'raf suresinde bunu geni§~e vermi§tik. Aynca orada : Elbette haber, 
bizzat gozle gorme gibi degildir, hadisini de zikretmi§tik. Hz. Musa, 
karde§i Harun'u ay1plamaya giri§erek §Oyle demi§ti : ((Bunlarm sap
tlklanm goriince benim ard1mdan gelmekten seni ne ahkoydu?» I§i 
bana ba§langiCmdan itibaren anlat. Yoksa (sana tevdi' etmi§ oldugum 
i§te) benim emrime kar§I m1 gel din? Hz. Musa.'mn ona tevdi' etmi§ ol
dugu gorev §U ayette belirtilmektedir: ((Kavmim i~inde, benim yeti
me ge~. Islah et ve fesad~1larm yoluna uyma.» (A'raf, 142) . ceO da: Ey 
anamm oglu ... » diyerek ana baba bir karde§i oldugu halde annesini zik
rederek onu yumu§atmak istedi. Zira burada annenin zikredilmesi, 
§efkat yoniiyle daha ince ve daha te'sirlidir. Bunun i~in : ((Ey anamm 
oglu; sa~1mdan, sakahmdan tutma. Dogrusu; :i:srailogullan arasma ay
nllk soktun, soziime bakmadm, demendeh korktum.» demi.~tir. Hz. Mu
sa'mn pe§inden gitmekte gecikmesinin sebebi hususunda bu, Hz. Ha
run'un Musa'ya kar§l beyan ettigi bir oziirdiir. Zira o, Hz. Musa'mn 
pe§inden giderek ona kavu§up kavmi i~inde meydana gelen bu biiyiik 
fitueyi'ona haber vermemi§tir. 0 §6yle demi§ti: Dogrusu; ben seni on
lann i~inde yerime vekil b1rakm1§ken emrettiklerime riayet etmedin, 
soziime bakmadm da ni~in onlan yalmz ba§larma b1rak1p aralarma ay
nhk soktun, dersin korkusuyla senin pe§inden gelip bunu sana haber 
vermedim. :i:bn Abbas derki : 0 (Hz. Harlin), Musa'dan korkard1 ve ona 
itaatkardL 
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95 - Ya senin zorun neydi ey Samiri? dedi. 
96 - 0 da : Onlann gormedikleri bir f1ey gordiim ve 

o elc;inin bastr~ yerden bir avuc; avuc;ladrm. Ve bunu zi
net ef1yasmm eritildigi potaya attrm. Nefsim bana bunu 
hof1 gosterdi, dedi. 

97 - Decll ki: Haydi git, dogrusu hayatta artrk; ba.., 
na dokunmaym, demenden b~ka yapacagrn bir f1ey yok
tur. Bir de senin ic;in hie; kac;amayacagrn bir ceza gum1 
var. Sanhp durdugun iistiine diif1iip tap!ndrgrn ilahrna 
bak; yemin olsun ki Biz onu yakacagrz, sonra da parc;a 
parc;a edip denize atacagrz. 

98 - Sizin ilahrnrz, ancak O'ndan b~ka hie; bir ilah 
olmayan Allah'trr. 0, ilmiyle her f1eyi kuf1atmlf1tlr. 

Ey Samiri 

Hz. MU.Sa (a.s.) Samiri'ye: Bu yapt1g,.na seni sev.k eden nedir? Se
nin kar§ma ~1kan neydi ki bu yaptigm1 yaptm? demi§ti. Muhammed 
tbn ishak'm Hakim ibn Ciibeyr kanahylao 0 0 ibn Abbas'tan rivayetine 
gore o, ~oyle demi§tir: SB.miri; Bacerma ahalisinden birisiydi. 0, ine
ge tapman. bir kavimdendi. inege tapmma sevgisi gonliine yerle§mi§
ti. israilogullar1yla beraber .miisliiman oldugunu izhar etmi§ olup bu 
Samiri'nin ad1 MU.Sa ibn Zafer idi. ibn Abbas'tan gelen rivayetlerden 
birine gore; o, Kirman'dan idi. Katade ise : Ad1 Samerra olan bir ka
sabadandi, demi§tir. 

0 da : «Onlann gormedikleri bir §ey gordiimo (Fira vun'u helak 
etmek iizere geldiginde Cibril'i gordumo) Ve o el~inin (k1srag,.mn) bas
tig,. yerden bir avu~ avu~lad1m.» dedi. Birc;:ok miifessirin veya miifes
sirlerin ekserisinin yamnda me§hur olan a~1klama budur. ibn Ebu Ha
tim'in Muhammed ibn Ammar ibn Jlaris ~anahyla ... Hz. AJi (r.a.) den 
rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Cibril (a.s.) inip te Hz. MU.Sa'Yl ga
ge yiikselttiginde insanlarm arasmdan Samiri onu (Cibril'i) gormii§ 



5266 1BN KESiR (Ciiz: 16; Sllre: 20 

ve k1sragrnm bastlg1 yerden bir avw; toprak avu~lam1§. Cibril, Musa'yi 
arkasrna bindirmi§ ve nihayet gogiin kap1srna yakla§tlgl zaman yiik
selmi'§. Allah Teala levhalan, Hz. Musa kalemlerin levhalardaki cizir
tllanm i§itirken yazmi§. Allah Teala Hz. Musa'ya kavminin, arkasm
dan imtihan edildigini haber vermi§. Hz. Musa inmi§ ve buzag1y1 ahp 
yakml§. Bu haber garibdir. Mucahid, «0 el\!inin bastlg1 yerden bir avu~ 
avuc;lad1m.n ayeti hakkmda §6yle demi§: Cibril'in k1sragmm t1rnagrnm 
altmdan bir avu~ toprak avuc;lami§. A.yette g~en ( ~~ ) kelLnesi; 
avuc; dolusudur ve kabza parmaklarm ucuyla (alman avuc; dolusu) 
§eydir. Miicahid der ki : Samiri elinde olan §eyi israilogullanmn zinet 
e§yalan iizerine atm1§; onlar da bogiirmesi clan bir buzag1 cesedi kall
bma girmi§. Onda hafif bir riizgar varmi§ ki bogiirmesi i§te budur. ibn 
Ebu Hatim'in Muhammed ibn Yahya kanallyla ... ikrime'den rivayetle 
anlattlgma gore Samiri elc;iyi gormii§. Kalbine ilham olunmu§ ki: Eger 
sen, bu klsragm izinden bir avu~ toprak allr da onu bir §ey ic;ine atar 
ve ona ol dersen o da (istedigin §ey) oluverir. El~inin ayak izinden bir 
avuc; toprak almi§. Parmaklan bu bir avu\! toprak ii;?:erinde kurumu§. 
Hz. Musa Rabbi ile bulu§maya gittiginde; israilogullarmm Firavun 
ailesinden odunc; almi§ olduklan zinet e§yalan hakkmda Samiri : Si
zin ba§Imza gelenler ancak bu zinet e§yalan yiiziindendir. Onlan bir 
araya toplaym, demi§. Onlan toplami§lar ve iizerine ate§ yakmi§lar da 
onlar erimi§. Samiri bunu goriince kalbine §6yle bir fikir dii§iiriilmii§ : 
~ayet sen, bu bir avuc; toprag1 bunlarm i~ine atar da, «Ol» dersen; is
tedigin §ey olur. Bir avuc; toprag1 atmi§ ve ol demi.~. Bunlar kendisi i~in 
boguren bir buzag1 olmu§ ve o da : «i:,~te bu, sizin de, Musa'nm da tan
nsidlr.l> demi§. Bunun i~indir ki Samiri : «Atanlarla birlikte ben de onu 
attlm. Nefsim boyle yapt1rd1 bana.» 0 esnada nefsim bunu bana giizel 
gosterdi, demi§tir. Hz. Musa da : «Haydi git, dogrusu (nas11 ki el~inin 
izinden alma ve dokunma hakkm olmayan bir §eye dokunup ald1ysan) 
hayatta artlk; bana dokunmaym, demenden ba§ka yapacagm bir §ey 
yoktur.» Diinyada iken senin cezan; bana dokunmaym, demendir. Sen 
insanlara dokunamayacaksm, onlar da sana dokunamayacaklar, de
mi§ ve §6yle devam etmi§: <(Bir de senin hi~ kac;amayacagm bir ceza 
giinii, (k1yamet giinii) var.>> 

Katade «Dogrusu hayatta artlk; bana dokunmaym, demekten ba§
ka yapacagm bir §ey yoktur.» ayeti hakkmda der ki: Bu onlar ic;in bir 
ceza olmu§tur. Bugun onlardan arta kalanlar da aym §ekilde : Bana • 
dokunmaym, derler. 

«Bir de senin hi~ kac;amayacagm bir ceza giinii var.>> ayeti hak
kmda Hasan, Katade ve Ebu Nehik: Ondan ka~1p uzakla§amayacagm, 
·kaybolamayacagm, ac;1klamasm1 getirirler. . ' 
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•<Sanhp durdugun, tistiine dii§iip tapmd1gm ilahma (ibadet etti
n buzag1ya bir) bak; yemin olsun ki Biz onu yakacagiz.,, ibn Abbas'
n rivayetle Dahhak ve Siiddi derler ki : Hz. Musa onu egelerle yon

up ufalaml§ ve ate§e atmi§tlr. Katade der ki: Altmdan alan buzag1 
e ve kana donii§mU§ de Hz. Mllsa onu ate§te yakml§ sonra kiillerini 
denize atmi§tlr. Bunun ic;indir ki : «Sonra da parc;a parc;a edip denize 
atacag1z.n demi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam'm Hz. Ali (r.a.) 
den rivayetine gore o §6yle demi§: «Hz. Musa Rabbma gitmekte acele 
etmi§ti. i§te o zaman Samiri kalkml§, israilogullan kadmlarmm stis 
e§yalarmdan giic; yetirebildiklerini toplam1§, ana bir buzag1 heykeli 
§ekli vermi§. Hz. Musa (Tur'dan donii§iinde) buzag1ya yonelip onun 
iizerine egeleri koyup onunla yontup ufalami§. 0, nehrin kenarmda 
imi§. Buzag1ya tapmanlardan bu sudan kim ic;mi'§se yiizii altui gibi sa
rarml§. Hz. Musa.'ya : Bizim tevbemiz nedir? diye sormu§lar da o : Bir
birinizi oldiirmenizdir, demi§. Siiddi de bOyle soylemi§ olup bunun ge
ni§c;e ac;1klamasi Bakara suresi tefsirinde, sonra da «Fitnelern hadi
sinde gec;mi§ti. 

«Sizin ilahm1z, ancak O'ndan ba§ka hie; bir ilah olmayan Allah'
tlr. 0, ilmiyle her §eyi ku§atmi§tlr. '' Hz. Musa (a.s.), onlara §6yle di
yor : Bu sizin ilahm1z degi!dir. Sizin ilahm1z ancak kend isinden ba§ka 
ilah olmayan Allah'tlr. Kullara Rabb olmaya ancak 0 lay1ktlr. ibadet 
de ancak O'na yara§Ir. Her §ey O'na muhtac;tlr ve her §ey Rabba (Rab
bma) kuldur. «0, ilmiyle her §eyi ku§atmi§tlr.n 0, her §eyi en iyi bi
lendir. ,,ve Allah'm gerc;ekten her §eyi ilmiyle ku§atml§ oldugunu bi
lesiniz.>i (Talak, 12), ,,ye her §eyi bir .say1 ile siralami§tlr.n (Cinn, 28), 
~~G6klerde ve yerde zerre kadar olanlar bile O'nun ilminin di§mda de
gildir.n (Sebe', 3), «Bir yaprak dii§mez ki; onu bilmesin. Yerin karan
llklan ic;indeki tek bir tane, ya§ ve kuru miistesna olmamak iizere her 
§ey apac;1k bir kitaptad1r.n (En'am, 59), «Yeryiiziinde yiiriiyen hie; bir 
canh yoktur ki, nzk1 Allah'a ait olmasm. Onlarm durup dinlenecek ve 
saklanacak yerlerini de 0 bilir. Hepsi apac;1k kitaptad1r.,, (Hud, 6). Bu 
husustaki ayetler ger~ekten pek c;oktur. 

99 -- Sana gec;mi~lerin haberlerinden bir kism1n1 i~te 
boylece anlatlyoruz. $iiphe yok ki sana, katimizdan bir 
de zikir verdik. 
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100 Kim ondah yiiz <;evirirse, ~iiphesiz ki k1yamet 
giinii ag1r bir giinah yiikiihii yiiklenecektir. 

10~ - Onda temelli kalacaklard1r. Bu, k1yamet gii
niinde onlar i<;in ne kotii bir yiiktiir. 

Ge~mi~lerin Haberleri 

Allah Teala, peygamberi Muhammed (s.a.) e hitaben §6yle buyu
rur : Nas11 ki sana Musa'nm haberini, Firavun ve ordusu ile bera~r 
onun ba§mdan ge~enleri apa~lk ve oldugu §ekilde anlatmi§Sak aym 
§ekilde gec;mi§ haberleri fazlahk ve eksiklik olma.ks1zm, oldugu §ekil
de sana anlat1yoruz. Bu ooyledir; bununla birlikte ((sana, kabm1zdan 
bir de zikir verdik.» ((Oniinden de ardtndan da babl sokulamayan, Ha~ 
kim, Hamid katmda.n indirilmi§.» (Fussilet, 42) olan Kur'an-1 Azim'
dir. Peygamber gonderilmeye ba§landigmdan itibaren Muqammed (s.a.) 
ile peyga~berler sona erdirilinceye kadar peygamberlerden hie; birisi
ne onun bir benzeri veya ondan daha miikemmeli, ge~mi'§lerin ve ge·
leceklerin haberini daha ~ok toplayan, · insanlar arasmda aymc1 hiik
mii ihtiva eden bir kitab verilmemi§tir. Bunun i~indir ki Allah Teala 
§'6yle buyurur : Kim ondan yiiz ~evirirse; onu yalanlar, .onun 
emir ve isteklerine uymaktan yiiz ~evirerek hidayeti ondan OO§kasm
da ararsa, §iiphesiz Allah onu dalalete dii§ti.riip cehenneme iletecek
tir. Bunun i~indir ki §6yle buyurur : ((Kim ondan yiiz ~evirirse, §iiphe
siz ki klJamet giinii ag1r, bir giinah yiikiinii yiiklenecektir.i> Ba§ka bir 
ayette §Oyle buyrulur: ((Herhangi bir giiruh onu inkar ederse; · onun 
varacag1 yer ate§tir.» (Hud, 17) . Bu; Kur'an'm ula§tlg1 Arap, Acem, 
Ehl-i Kitab ve ba§kalan ha.kkmda geneldir. Nitekim Allah Teala bir 
ayette §6yle buyurur: ((Bu Kur'an; bana sizi de, ula§tlgi kimseleri de 
Uyarmam i~in vahyolundu, de.» (En'am, 19). Kur'an kime ula§mi§Sa 
onun i~in uyanc1, hakka davet edicidir. Ona uyan hidayete erdirilir. 
Kim ona Zld gider ve ondan yiiz ~evirirse; sap1khga dii§e:r:, diinyada 
tnutsuz olur. K1yamet giinii ona va'dolunan ise; ate§tir. Bu sebeple Al
lah Teala §6yle buyurmu§tur : ((Kim ondan yiiz ~evirirse, §iiphesiz ki 
k1yamet giinu ag1r bir giinah yiikiinii yiiklenecektir. Onda temelli ka
lacaklardir. (Ondan sapamayaca.klar ve ondan aynlamayacaklardir.) 
Bu, k1yamet giiniinde onlar i~in ne kotii bir yiiktiir.» 
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102 - Sur'a iiflen~:iigi gun, i~?te o giin suc;lulan, goz
leri korkudan govermi$ olarak toplanz. 

103 - Aralannda gizli gizli konu~?arak: Si:z;, sadece 
on gun eyle~?tiniz, derler. 

104 - Onlann soylediklerini Biz daha iyi biliriz. En 
ak1lhlan da: Sadece bir gun eyle~?tiniz. der. 

Sur' a: Uflendigi . Gun 

Bir hadiste varid olduguna gore Allah Rasulu (s.a.) ne Sur sorul
mu§tu. Kendisine ufiiriilecek boynuzdur, buyurdu. Ebu Hiireyre'den 
rivayetle gelen Sur hadisinde belirtildigine gore Sur : Buyuk bir boy
nuzdur. Onun bir halkasmm miktan gokler ve yer olgusundedir. Ona 
israfil (a.s.) ufiirecektir. Bir hadiste §Oyle buyrulur: Boynuzun (Sur'
un) sahibi boynuzu agzma almi§, almm egmi§ ne zaman kendisine izin 
verilecek diye beklerken ben nas1l nimet i<;inde olabilirim. Ey Allah'm 
el\!isi, nas1l soyleyelim? dediler de §Oyle buyurdu :Allah bana yeter, o 
ne giizel Vekil'dir. Allah'a tevekkiil ettim, deyin. 

«i§te o gun, gozleri korkudan govermi§ olarak su<;lulan toplanz.)) 
ayetinin anlammm §6yle oldugu soylenir : i<;inde bulunduklan korku
nun §iddetinden gozleri morarmu~ olarak. Allah Teala : <cAralarmda 
gizli gizli konu§urlar.)) buyurur ki ibn Abbas §Oyle der: Birbirleri ara
smda gizlice konu§urlar. Birbirlerine §Oyle derler: Siz, diinyada sade
ce on gun egle§tiniz. Sizin dunyada kah§mlz gayet az idi. On gun ve
ya benzeri bir sure kaldm1z. Allah Teala da §6yle buyurur : « (Onlann 
aralarmda gizlice konu§malan s1rasmda) soylediklerini Biz daha iyi 
biliriz.n Onlann i\!inde kamil bir akla sahib olanlan da §Oyle der: «Sa
dece bir gun egle§tiniz.n Zira Allah'a donii§ gunune nisbetle onlar i\!in 
dunya suresi son derece k1sad1r. Dunyamn butun vakitleri tekrarlan
sa, gece ve gunduzleri, saatlan birbirini kovalasa bile bir gun gibidir. 
Bu sebeple k1yamet giinii, diinya hayatmm siiresi kiSa bulunacaktlr. 
Onlarm boyle soylemekteki maksadlar1, siirenin k1sallgm1 ileri sure
rek haklannda huccetin konulmasm1 engellemek, def'etmektir. Bu se
beple Allah Teala §Oyle buyurmu§tur : «K1yametin kopacag1 giin suc;
lular bir saattan ba'§ka kalmad1klarma yemin ederler. i§te onlar boy
Ieee aldat1hp dondiiriiliirler. Kendilerine bilgi ve iman verilenler: An
dolsun ki Allah'm kitabmda yaz1lan o yeniden dirili§ giinune kadar 
kaldm1z. i§te bu, · yeniden dirili§ giiniidiir. Ama siz bilmiyordunuz, der
lev> (Rum, 55-56). Allah Teala ba§ka ayetlerd~ §Oyle buyurur : «Ogiit 
alacak ki§inin ogut alacag1 kadar bir sure sizi ya§atmadlk m1? Ve size 
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uya.nc1 da gelmi§ti. Oyleyse a.zab1 tadm. Zalimler ic;in bir yard1mci yok
tur.n (Fat1r, 37), «Buyurdu ki : Y1l sayrs1 olarak yeryiiziinde ne kadar 
kald1mz? Bir giin veya daha az bir siire kald1k, sayanlara sor, derler. 
Buyurdu ki: Qok az bir siire kald1mz. Ke§ki bilseydiniz.» (Mii'minun, 
112-114) . 'Sizin orada kalmamz aziCik bir §ey olmu§tur. §ayet bilmi§ 
olsaydm1z baki olam fani olana tercih ederdiniz. Fakat oyle bir tasar
rufta bulundunuz ki tasarrufunuz kotii oldu. Haz1r ve fani olam de
vamh ve baki olanm oniine gec;irdiniz. 

~~ ·~ ..- ~ ~\" J ;-:::-;:~it::,;~..-~~,;;~>~ ~ \/ i, :--;:-;(.>r·;.o<', 
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105 - Ve sana daglardan sorarlar. De ki: Rabb1m, 

onlan ufalay1p savuracak. 
106 Yerlerini duz, kuru bir toprak haline getire-

cek. 
107 

ceksin. 
Orada ne bir <;ukur, ne de bir tumsek gore-

108 0 gun hi<; bir tarafa sapmadan o davet<;iye 
uyacaklard1r. Sesler Rahman'm heybe'tinden klsilmu~tlr 

ve sen, fis1ltidan ba~ka bir ~ey i~itmezsin. 

Ve Daglar 

Allah Teala buyurur ki : Ve sana k1yamet giinii daglarm yerinde 
kahp kalmayacag1m sorarlar. De ki: «Rabb1m, onlan ufalayrp savu
racak. n Yerlerinden sokecek, un-ufak edecek ve onlan yiiriitecek. «Yer-
lP-rini diiz, kupkuru bir toprak haline getirecek.» Ayette gec;en ( tlAll ) 
kelimesi; yeryiiziinde diimdiiz olan yer, anlammad1r. Ayetteki 
( • ,; ao all) kelimesi ile, bu anlam1 giic;lendirmek ic;indir. Bu kelimenin; 
i.izerinde bitki olmayan yer, anlammda oldugu da soylenmi§tir. Her ne 
kadar digeri de esas anlamm Iaz1m1 olarak kasdedilmi§ ise de birinci 
ac;1l<lama daha uygundur. Bu sebeple Allah Teala §6yle buyurmu§tur : 
<cOrada ne bir c;ukur, ne de bir tiimsek goreceksin.» 0 giin yeryiiziinde 
ne bir vadi, ne al~ak, ne de yi.iksek yer gormeyeceksin. ibn Abbas, ik-
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e, Mucahid, Hasan el-Basri, Dahhak, Katade ve Selef'ten bir~okla-
da bOyle agiklami§lardir. 

' 0 gun higbir tarafa sapmadan o davetgiye uyacaklard1r.n Bu du
mlan ve korkulan gorecekleri giinde, o davetgiye ko§arak uyacak
du. Nereye emrolunmu§larsa oraya ko§acaklardir. ~ayet bu, dunya~ 
iken olmu§ olsayd1; onlar igin daha faydah olurdu. Fakat oyle bir 

erde uyacaklard1r ki artlk onlara fayda vermeyecektir. Nitekim Allah 
Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyurmaktad1r : «Bize geldikleri gun, ne
ler gorup i§itecekler.n (Meryem, 38), «0 gaguana ko§arak, katirler : 
Bu, zorlu bir gundur, derler.n (Kamer, 8). Muhammed ibn Ka'b el-Ku~ 
razi der ki : Allah Teala k1yamet giinii insanlan bir karanhkta topla
yacak, gok duriilecek, y1ldizlar dokiilecek, gune§ ve ay yok edilecektir. 
Bir munadi seslenecek de insanlar sese tabi olarak ona uyacaklardm 
i§te Allah Teala'mn : ceO gun hig bir tarafa sapmadan o davetgiye uya-
caklardlr.n kavli budur. Katade ( ..J C:: r- ':J ) k1sm1m : Ondan meyle
demeyecekler, §eklinde ag1klarken Ebu Salih : Ona iltifat etmemezlik 
edemeyeceklerdir, demi§tir. 

<<Sesler Rahman'm heybetinden klsllmi§tlr.n ibn Abbas buradaki 
~ ) fiilini; susmu§tur, sukunete kavu§mu§tur, §eklinde aglk

lar . .Suddi de boyle soylemi§tir. ccVe sen, flSiltldan ba§ka bir ~ey i§it
mezsin.» ayeti hakkmda ibn Abbas'tan rivayetle Said ibn Cubevr : 
Ayak sesleri kasdediliyor, der. ikrime, Mucahid, Dahha.k, Rebi' ibn 
Enes, Katade, ibn Zeyd ve ba§kalan da boyle soylemi§tir. ibn Abbas'
tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha buradaki f1s1ltmm ; gizli ses, oldugunu 
sayler. Bu; ikrime ve Dahhak'dan da rivayet edilmi§tir. Said ibn Cu
beyr, ((Ve sen, flSlltidan ba§ka §ey i§itmezsin.n ayetindeki f1Sllt1y1 : Ko
nu§ma, konu§mamn gizlisi ve ayak sesleri ile ag1klar. Said boylece her 
iki ag1klamaYl da toplaml§ oluyor ki ayetin buna da ihtimali vard1r. 
Ayak seslerine gelince; bundan maksad insanlann Mah§ere yurumesi, 
ko§mas1d1r. 0 ; onlarm sukunet ve boyun egme iginde yurumeleridir. 
Gizli soz ve konu§malara gelince; bu bir durumda olup b~ka bir du
rumda olmayabilir. Allah Teala §oyle buyurmu§tur : '<0 gun gelince; 
Allah'm izni olmadan kimse konu§amaz. Onlardan kimisi bedbaht, kt
misi de bahtiyard1r.n (Hud, 105). 
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109 - 0 gun, Rahman'm izin verdigi ve soziinden 

ho~nud oldugu kimseden ba~kas1n1n ~efaati fayda vermez. 
110 - 0, onlann onlerindekilerini de, arkalanndaki

ni de bilir. Onlann hie; birinin ilmi asla bunu kavrayamaz. 
111 - Ve_biitiin yiizler Hayy ve Kayyum olan Allah'a 

b~ egmi~tir. Bir zuliim yiiku ta~1yanlar ise gerc;ekten 
hiisrana ugram1~tlr. 

112 - Kim de inanm1~ olarak, saJih ameller i~lerse; 
o, zullimden ve hakk1n1n yenmesinden korkmaz. 

Rahman'm izin Verdikleri 

Allah Teala buyurur ki: K1yamet gunu Rahman'm izin verdigi ve 
sozunden ho§nud oldugu kimseden ba§kasmm §efaab fayda vermez. 
Bu, §U ayetleT gibidir: ((O'nun izni olmadan katmda §efaat edecek kim
dir.» (Bakara, 2'55), <<GOkl~rde nice melek vard1r ki; Allah, dileyecegi 
ve raz1 olacag1 kimseler i9in izin vermedik\!e onlann §efaab hi9 bir §e
ye yaramaz.» (Necm, 26), «Onlar, Allah'm ho§nUd oldugu kimseden 
ba§kasma §efaat edemezler.» (Enbiya, 28), «Allah'm katmda, kendisi
ne izin verdiginden ba§kasi §efaat edemez.» ('Sebe', 23), «0 gun ruh 
ve melekler saf halinde duracaklard1r. Rahman'm izin verdiginden ba§
kalan konu§amazlar. 0 da dogruyu sayler.» (Nebe', 38). Muhtelif §e
killerde Buhari ve Muslim'de Allah Rasulii (s.a.) nden -0 ki :Actemog
lunun efendisi ve Allah katmda butiin yarabklarm en §ereflisidir- ri
vayet edildigine gore; o, §Oyle buyurmu§tUr: Ar§'m altma gelecegim, 
Allah i9in secdeye kapan.acag1m. Allah Teala bana oguniilecek o ka
dar 90k §ey a9acak ki §imdi onlan sayam1yorum. Beni diledigi kadar o 
halde b1rakacak sonra: Ey Muhammed, kaid1r ba§Im; soyle dinlene
cek, §efaat et '§efaatm kabul edilecek, buyuracak. Bana bir s1mr (bir 
say1) koyacak da onlan cennete koyacag1m, sonra donecegim. Alia:b 
Rasulu (s.a·.) bunu dort kez tekrarlad1lar. Allah'm salati, selam1 on~ 
ve diger peygamberlere olsun. Bir hadiste §6yle buyrulur: Allah Teala 
buyuracak: Kalbinde tane ag1rhg1 iman olanlan ate§ten 91kann. Bir-
90k yaratlk 91kanlacak. Sonra tekrar buyuracak: Kalbinde yanm mis
kal ag1rh~ iman olan1 ate§ten 91karm. Kalbinde zerre ag1rhg1 iman 
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olam ate§ten <;Ikatm. Kalbinde zerre ag1rhgmm en azmm en azmm en 
az kadar imfm olam <;Ikarm. 

«0, onlarm onlerindekilerini de, arkalarmdakini de bilir.» Biitiin 
yarat1klan ilmiyle ku§atmi§tlr. «Onlarm hie; birinin ilmi asla bunu 
kavrayamaz.» ayeti Allah Teala'mn §U kavli gibidir: «Diledigi kada
rmdan ba§ka .O'nun ilminden hie; bir §ey kavrayamazlar.» (Bakara, 
255). 

«Ve biitiin yiizler Hayy ve Kayyum olan Allah'a ba§ egmi§tir.n aye
tinde ibn Abbas ve bir~oklan §6yle derler : Biitiin yaratlklar olmeyen, 
diri, uyumayan, her §eyi goriip gozeten idare eden Cebbar'a boyun eg
mi§, O'na teslim olmu§tur. 0; her §eyin kendisine muhtac; oldugu, an
cak O'nun Zatlyla ayakta kalabildigi, zatmda kamil oland1r. 

ccKIYamet giinii bir zuliim yiikii ta§Iyanlar ise gerc;ekten hiisrana 
ugrami§tlr.n Allah Teala k1yamet giinii her hakk1 sahibine tevdi' ede
cektir. 0 kadar ki boynuzsuz koyun ile boynuzlu koyun arasmda kiSas 
yap1lacak (boynuzsuz koyun boynuzludan hakk1m alacaktir). Bir ha
diste §6yle buyrulur: Allah Teala : izzetim ve Celalim hakk1 ic;in bu
gun hie; bir zalimin haks1zhg1 beni gec;emeyecektir, buyuracak. ,Sahih 
bir hadiste §Oyle buyrulur: 

Zuliimden sakmm; §iiphesiz zuliim, k1yamet giinii karanllklardlr. 
Allah'a mii§rik oldugu halde kavu§an ise biitiiniiyle kaybetmi§, hiisra
na ugrami§tlr. Zira Allah Teala: cc~iiphesiz §irk en biiyiik zuliimdiir.» 
(Lokman, 13) buyurmu§tur. 

ccKim de inanml§ olarak, salih ameller i§lerse; o zuliimden ve hak
kmm yenmesinden korkmaz.n Allah Teala zalimleri ve onlar hakkm
daki tehdidi beyan ettikten sonra ikinci olarak Allah'tan korkanlan ve 
onlarm hiikmiinii beyan buyurur. Onlar ~ -c::la haks1zhga ugramayacak
lar ve haklan yenmeyecektir. Onlarm giinahlan artmlmayacak, iyilik
leri eksiltilmeyecektir. Bu ac;Iklama ibn Abbas, Miicahid, Dahhak, Ha
san, Katade ve birc;oklarma aittir. Zira zuliim; kl§iye bir ba§kasmm 
gtinahmm yiiklenmesidir. ( ~~ ) ise noksanhk ve eksiltme anla
mmadir. 

0/l! ~~0/\~ > .. -: /~) :-- /)0~/ . ~-< .. ~~~ f'\,).~' (: ... ~("'~\\, ..... ~ 
~~J ~j... v . ou..,.....,.; \,; •\:J' \~ ~.J , .. ~ ,,, .,,.,,.. ,. v "" ' ... 

3J~5'\~.:.· '~~ \ .... ·~1:~--~0 \~,,~,,~ ~ ~~ 
...... .. ~'-'"~ ;.~ J,_r .., u ~ _, 
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113 - Biz onu boylece Arapc;a bir Kur'an olarak in
dirdik. Belki sakm1rlar veya onlara ibret verir diye teh
didleri a<;lklad1k. 

114 - Ger<;ek hiikiimdar olan Allah Yiicedir. Kur'an 
sana vahyedilirken, vahiy bitmezden once unutmamak 
ic;:in acele tekrar edip durma ve : Rabb1m, ilmimi artlr, de. 

Allah TeaJa buyurur ki: Madem ki Allah'a donli§ ve hay1rla §er
rin kar§Ihklanmn verilecegi gun hie; §liphesiz vuku bulacak, meydana 
gelecektir. i§te Biz Kur'an'I (buglinli) mlijdeleyici ve ondan sakmdmp 
uyanc1 olarak apa\!Ik, fasih bir Arap dili ile indirm~izdir. Onda her
hangi bir kapahhk ve muglakhk yoktur. Belki sak1mrlar ( da glinah
lan, haramlan ve fuh§iyyati terkederler) veya onlara ibret verir (de 
bu; itaatl, Allah'a yakla§tlran amelleri meydana getirir) diye tehdid
leri a\!1klad1k. Ger\!ek hliklimdar olan Allah Ylicedir, Mlinezzehtir, Mu
kaddestir, ger\!ek Hliklimdar'd1r, gerc;egin ta kendisidir. Va'di haktir, 
tehdidi hakt1r, el\!ileri haktlr, cennet ve cehennem haktir, O'ndan olan 
her §ey ger\!ektir. O'nun adaleti; uyarmadan, el\!iler gondermeden, hi\! 
kimse i\!in bir huccet ve §liphe kalmasm diye yaratiklarmdan ozrli kal
dirmadan hi\! kimseye azab etmemektir. 

Allah Teala'nm: «Kur'an sana vahyedilirken, vahiy bitmezden on
ce unutmamak i\!in acele sesle tekrar edip durma.» kavli K1yame su
resindeki: «Onu (Kur'an'1) acele (ezber) etmen i\!in dilini onunla be
raber oynatma. ~liphesiz onu toplamak da okutmak da Bize aittir. Oy
leyse Biz onu, okuttugumuz vakit, sen onun okunu§unu dinle. Sonra 
§Uphesiz onu a\!Iklamak bize aittir.» (K1yame, 16-19) ayetleri gibidir. 
ibn Abbas'tan rivayetle sahih bir hadiste varid oldugu lizere Allah Ra
swli (s.a.) vahyi hemen ezberlemeye c;ah§lr ve \!Ok kere dilini hareket 
ettirirdi. Bunun lizerine Allah Teala da bu ayeti indirdi. Yani Hz. Pey
gamber (s.a.) Cibril kendisine vahiy getirdigind~, ona her bir ayeti ge
tiri§inde onunla birlikte Kur'an'I ezberlemeye §iddetli h1rsmdan oturii 
onunla birlikte soylerdi. Allah Teala ona zor ve ag1r gelmesin diye onun 
hakkmda daha kolay ve daha hafif olanma i§aretle: ((Onu (Kur'an'I) 
acele (ezber) etmek i«;in dilini onunla beraber oynatma. ~iiphesiz onu 
toplamak ve okutmak Bize aittir.» (K1yame, 16-17) buyurdu. Yani onu 
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enin gi:ig.siinde toplay1p muhafaza etmek, sonra da .senin ondan hi<; 
bir §ey unutmaks1zm insanlara okumam saglamak bizim iizerimizedir_ 
· Biz onu okudugumuz zaman okunu§una uy, ta'kib et. Sonra onu a<;Ik
lamak da Bize dii§eL» Bu ayet-i kerime'de ise §i:iyle buyurur : ccKur'an 
sana vahyedilirken, vahiy bitmezden once unutmamak i<;in acele tek
rar edip durma, (aksine sus. Melek sana onu okumay1 bitirdigi zaman 
onun pe§inden sen oku.) ve: Rabb1m, (Senden alan) ilmimi arbr, de_ ,, 
ibn Uyeyne - Allah ona rahmet eylesin- der ki: Allah Teala, Rasu
lii (s.a.) nii vefat ettirinceye kadar Hz. Peygamber (s.a.) devamll ar
tlrma (Rabbmdan ilminin artmlmas1) i<;inde olrnu§tur. Bunun igindir 
ki bir haberde §6yle deniliyor: Allah.Teala Rasilliine vahyi pe§pe§e in
dirmeye devam etmi§tir. 0 kadar ki Allah Rasulii (s.a.) ne vahy en 
<;ok vefat ettigi giinde gelmi§tir. ibn Mace'nin Ebu Bekr ibn Ebu ~ey
be kanahyla ... Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayetine gore o, §6yle demi§
tir : Allah Rasulii (s.a.) §i:iyle dua buyururdu : Ey Allah1m, bana og
rettiginle beni faydaland1r. Bana fayda verecek olam bana ogret ve be
nim ilmimi artlr. Her durumda hamd Allah'a mahsustur. Hadisi Tir
mizi de Ebu Kiireyb'den, o ise Abdullah ibn Nemir'den rivayetle tah
ric etm~tir. Tirmizi hadisin bu kanaldan rivayetinin garib oldugunu 
s6yler. Bezzar da hadisi Amr ibn Ali el-Felas kanahyla ... MO.sa ibn 
Ubeyde'den rivayet etmi§tir. Bu rivayetin sonunda §U fazlahk vard1r : 
Cehennem ehlinin durumundan Allah'a s1gmmm. 

115 - Andolsun ki Biz, daha once Adem'e de ahid 
vermi~tik. Fakat o unuttu ve Biz onda bir azim bulmad1k. 
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116 Hani meleklere demi~tik ki Adem'e secde edin. 
iblis'ten b~ka hepsi secde etmi~, o ise dayatm1~ti. 

117- Biz de demi~tik ki: Ey Adem, dogrusu bu, hem 
senin hem de e~inin du~man1d1r. Sak1n sizi cennetten <;1-
karmasin. Y oksa bed baht olursun. 

118 Zira cennette ne aCikirsin, ne de <;Iplak kahr-
s1n. 

119 Orada ne susars1n, ne de gune~te yanars1n. 
120 -. Ama ~eytan ona vesvese verdi ve : Ey Adem, 

sana ebedilik agac1n1 ve yok olmayacak bir mulku goste
reyim mi? dedi. 

121 - Bunun uzerine ikisi de ondan yediler. Hemen 
ay1p yerleri ac;lld1. Dzerlerine cennet yapraklarmdan ya
mamaya ba~lad1lar. Adem, Rabb1na kar~I geldi de ~a~k1n 
du~tu.. 

122 - Sonra Rabbi onu sec;ti de tevbesini kabul etti 
ve ona dogru yolu gosterdi. 

Adem ve Melekler 

ibn Ebu Hatim'in Ahmed ibn Sinan kanallyla ... ibn Abbas'tan ri
vayetinde o : Ona insan admm verilmesi ancak ona ahid verilip te 
onun unutmasmdand1r, demi§tir. Ali ibn Ebu Talha da bu ac;Iklamayi 
ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir. Mticahid ve Hasan ise ona insan adl
mn verilmesinin sebebini : Qtinkti o, ahdini terk etmi§tir, §eklinde ac;Ik
larlai. 

«Hani meleklere demi§tik ki: Adem'e secde edin.» ayetinde Allah 
Teala .Adem'i §ereflendirip ona ikramda . bulundugunu, yaratlklarmdan 
bir c;ogu tizerine onu tisttin k1ld1gm1 zikreder. Bu k1ssa hakkmda daha 
once Bakara, A'raf, H1er, Kehf surelerinde bilgi gec;mi§ti. Sad suresi
nin sonunda tekrar gelecektir. Allah Teala buralarda Adem'in yaratl
ll~rm, onu bir §ereflendirme olarak meleklere ona secdeyi emrettigini 
zikreder ve iblis'in ~demogullan ile eskiden babalarma olan dti§man
llgml ac;1klar ve bu sebeple §Oyle buyurur : <ciblis'ten ba§ka hepsi sec
de etmi§, o ise secde etrnemekte diretip btiytiklenmi§ti. Biz de demi§
tik ki: Ey .Adem, dogrusu bu, hem senin hem de e§inin (Havva'nm) 
dti§mamd1r. Sakm sizi cennetten c;1karmasm. Yoksa bedbaht olursun.» 
Onun seni cennetten c;1karmaya ugra§masmdan sakm. Eger bu ola-
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cak olursa riZlk aramada yorulacaksm, bedbaht olacaksm. Zira sen bu
rada rahat bir hayat, bolluk ve kolayhk i<;indesin. Herhangi bir ktilfet 
ve me§akkat yoktur. ((Zira cennette ne ac1k1rsm, ne de <;Iplak kahrsm.>> 
Allah Teala burada a<;llkla <;Iplakllgi birlikte zikretmi§tir. Zira a\!hk 
karnm zilleti, <;Iplakllk ta dl§ gortinii§iin zilletidir. «Orada ne susar
sm, ne de giine§te yanarsm.» ayetinde zikredilenler de birbirinin mu
kabilidir. Susuzluk insanm i<;inin hararetidir ki bu susuzluktur. Gii
ne§in s1cagmda kalmak ise insanm dl§Imn hararetidir. 

«Ama §eytan ona vesvese verdi ve: Ey Adem, sana ebedilik agaCl .. 
m ve yok olmayacak bir mUlkii gostereyim mi? dedi.>> Daha once de 
ge<;tigi iizere §eytan «Boylece onlann ikislni de ba§tan <;Ikanp aldat
tl.>> (A'raf, 22), «Ve; dogrusu ben size ogut verenlerdenim, diye ikisi
ne yemin etti.>> (A'raf, 21). Yine daha once ge<;tigi uzere Allah Teala 
Hz. Adem ile e§ine biitun meyvelerden yemeleri ve fakat cennetteki 
muayyen bir agaca yakla§mamalanm vahyetmi~ti. iblis onlara ves
vese vermekte o kadar devam etti ki sonunda ikisi de ondan yediler. 
Bu; ebediyyet agac1 olup or1dan yiyen kimsenin ebedi oldugu, (cennet
te) kalmasmm devamh oldugu aga<;tlr. Bir hadiste ebediyyet agac1 
zikredilir ki bu hadis §Oyledir: Ebu Davud Tayalisi'nin ~u'be kanally
la ... Ebu Hiireyre'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetinde 
§oyle buyurmU§ : Muhakkak cennette bir aga<; vard1r ki, binitli onun 
golgesinde yiiz sene yiiriir de onu kat'edemez. 0, ebediyyet agac1d1r. 
Hadisi imam Ahmed rivayet etmi§tir. 

Allah Teala: «Bunun iizerine ikisi de ondan yediler. Hemen ay1p 
yerleri a<;1ld1.>> buyurur ki ibn Ebu Hatim'in Ali ibn Hiiseyn i§kab ka
nahyla ... Ubeyy ibn Ka'b'dan rivayetine gore Allah Rasulu (s.a.) §6y
le buyurmu§tur: Allah Teala Adem'i uzun boylu, giir sa<;h ve uzun bir 
hurma gibi yaratmi§tl. (Yenilmesi yasaklanan) aga<;tan tattlgmda, el
bisesi uzerinden dii§tii. Edeb yerinin ortaya t;Ikmasmm Uki budur. 
Adem ay1p yerine baktlgmda cennette ko§maya ba§ladi, sa<;lan bir 
agaca tak1ld1 da onunla didi§meye, ugra§maya ba§lad1. Rahman nida 
buyurup: Ey Adem, Ben'den mi ka<;Iy?rsun? buyurdu. Adem Rahman'
m soziinii duydugunda: Ey Rabb1m hay1r, fakat utanc1mdan ka\!IYO
rum. Tevbe edip donsem beni cennete iade eder misin? dedi de Allah 
Teala: Evet, buyurdu. i§te Allah'm : «Adem, Rabbmdan kelimeler bel
leyip ald1. Bunun uzerine onun tevbesini kabul etti. >> (Bakara, 37) 
kavli budur. Bu hadisin isnadi Hasan ile Ubeyy ibn Ka'b arasmda ko
puktur. Zira Hasan, Ubeyy'den hadisi i§itmemi§tir. Aym §ekilde hadi
sin merfu' olarak rivayeti de §iiphelidir. 

«Uzerlerine cennet yapraklanndan yamamaya ba§ladilar.» Muca
hid der ki: Elbise §eklinde yamamaya ba§ladilar. Katade ve Siiddi de 



5278 1BN KESIR (Ciiz: 16; Si'lre: :w 

bOyle soylemi§tir. ibn Ebu Hatim'in Ca'fer kanallyla ... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore; o, «Uzerlerine cennet yapraklarmdan yamamaya ba§
ladllar.» ayeti hakkmda §oyle demi§tir : incir yapragi kapanp bunlan 
ayip yerlerine kaymaya ba§ladllar. 

«Adem, Rabbma kar§I geldi de §a§km dti§tti. Sanra Rabbi anu sec;
ti de tevbesini kabul etti ve ana dagru yolu gosterdi.» Buhari'nin Ku
teybe ".kanahyla ... Ebu Htireyre'den, anun da Hz. Peygamber (s.a.) den 
rivayetinde o, §oyle dedi : Gtinahmla insanlan cennetten c;Ikanp anla
ri mutsuz eden sen degil misin? Hz. Adem de §oyle dedi: Ey Musa, Al
lah'm risaleti ve kanu§masiyla sec;tigi sen degil misin? Beni yaratmaz
dan evvel Allah'm benim hakk1mda yazmi§ aldugu bir i§ten dalayi m1 
beni ay1phyorsun? ---veya §6yle demi§tir: Beni yaratmazdan once Al
lah'm takdir buyurdugu bir i§ten dolayi mi beni ayipllyarsun? Allah 
Raswti (s.a.) : Ve Adem Musa'ya usttin geldi, buyurmu§tur. Bu hadi
sin Buhari ve Muslim ile diger Mtisned'lerde (muhtelif kanallardan ri
vayeti) vardir. ibn Ebu Hatim'in Yunus ibn Abd'ill-A'la kanahyla ... 
Ebu Htireyre'den rivayetine gore Allah Rasulti (s.a.) §6yle buyurmu§
tur: Hz. Adem ve Hz. Musa, Rablan katmda mtinaka§a edip tartl§ti
lar. Hz. Adem bu tartl§mada Musa'y1 yendi. Musa dedi ki : Allah'm 
eliyle yarattlgl, ruhundan kendisine tiftirdtigti, melekleri kendisine 
secde ettirdigi, cennette iskan buyurdugu sen degil misin? Sonra se
nin hatan yiiziinden insanlar yeryiiztine indirildi. Hz. Adem de §6yle 
dedi: Sen, Allah'm risaleti ve kanu§masiyla sec;tigi, ic;inde her §eyin 
ac;Iklamasi olan levhalan verdigi, sirda§ alarak kendine yakmlardan 
kildigi Musa degil misin? Allah'm Tevrat'I ben yaratllmazdan ne ka
dar once yazdi~m buldun? Hz. Musa bu soruya; lnrk yil once, diye ce
vab verdi. Hz. Adem : Onda: «Adem Rabbma kar§l geldi de ~a§km dii§
tti. >) diye yazill buldun mu? diye sordu, Hz. Musa yine evet, dedi. Hz. 
Adem: 0 halde beni yaratmazdan kirk sene once i§leyecegime dair 
Allah'm benim tizerime yazmi§ aldugu bir ameli i§ledim diye mi beni 
ayiphyarsun? dedi. Allah Rasulii (s.a.) buyurdu ki: Ve Adem Musa'
ya (delil bak1mmdan) tisttin geldi. (Hadisin ravilerinden alan) Haris 
(ibn Ebu Ztiba.b) der ki : Bu hadisi Abdurrahman ibn Hiirmiiz bana 
Ebu Hiireyre'den, o da Allah Raswti (s.a.) nden rivayet etti. 
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123 - Buyurdu ki: Birbirinize dii~man olarak hepi
niz oradan inin.- Ben'den size bir yol gosteren gelir de kim 
Benim yoluma uyarsa ne sapar, ne de bedbaht olur. 

124 - Kim de Benim zikrimden yiiz c;evirirse; bilsin 
ki, onun dar bir gec;imi olur ve k1yamet giiniinde Biz onu 
kor olarak ha~rederiz. 

125 - Der ki: Rabb1m, beni nic;in kor olarak ha~ret
tin? Halbuki ben goren birisiydim. 

126 - Allah buyurur ki: Oyledir i~te. Sana ayetleri
miz gelmi~ti de sen onlan unutmu~tun. Bugiin de sen oy
lece unutulursun. 

Kor Olamk H~rolacaklar 

Allah Teala Hz. ~dem, Havva ve iblis'e: «Hepiniz birbirinize dii§
man olarak cennetten inin.n buyurur ki bjz bu konuyu Bakara sure
sinde geni§(!e vermi§tik. «Birbirinize dii§man olarak ... >> buyurur ki bir 
tara:fta Hz. Adem ve ziirriyyeti, diger tarafta iblis ve ziirriyyeti vard1r. 
<<Elbet Benden size bir yol gosteren gelir.>> ·ayetindeki hidayet Ebu Ali
ye'ye gore Peygamberler, el(!iler ve a(!Iklamadir. 

<<Benim yoluma uyan ne sapar, ne de bedbaht olur.n ayeti hakkm
da ibn Abbas der ki: Diinyada sapmaz (dalalete dii§mez), ahirette de 
bedbaht olmaz. 

<<Kim de Benim zikrimden yiiz gevirirse; (Benim emrime . ve Ra
suliime indirdiklerime z1d gider, ondan yiiz (!evirir de unutmu§ gori.i
niir ve onun di§mda ba§ka bir §eyden hidayet almaya kalkarsa) bilsin 
ki onun (diinyada) dar bir ge(!imi olur.n Onun i(!in huzur ve gogiis fe
rahllgi yoktur. Sap1kllgmdan otiirii gogsiinde bir s1kmh vard1r. ister
se dl§l nimet i(!inde olsun, diledigini giymi§, diledigini yemi§, diledigi 
yerde ikamet etmi§ olsun. Kalbi yakin ve hidayetle temizlenmedikge o 
§iiphe, hayret ve kalb huzursuzlugu igindedir. Devamll bir §iiphe i(!in
de bocalamaktad1r. i§te bu; ge(!imin darhgmdand1r. Ali ibn Ebu Tal·. 
ha'mn ((Onun dar bir ge(!imi olur.n ayeti hakkmda ibn .Abbas'tan ri
vayetine gore o, bunun mutsuzluk, bedbahtllk oldugunu soylemi§tir. 
Avfi'nin ibn Abbas'tan rivayetine gore ise Allah Teala <<Onun dar bir 
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gec;imi olur.n ayetinde §Oyle buyurmu§tUr: Qok olsun, az olsun kulla
nmdan herhangi birine vermi§ oldugum her bir maida o kulum onun
la Benden korkmaz ise onda hie; bir hayn· yoktur ve bu, onun gec;imin
de bir darllktlr. Denilir ki; sap1tm1§ bir kavim, dtinyada bir geni§lik 
ve zenginlik i\!inde olduklan halde haktan ytiz c;evirmi§ler ve btiyti
lenmekte imi§ler. Onlarm ge\!imleri de dar olmU§. Zira onlar Allah'a 
kar§I su-i zannlan ile onu yalanlamalarmdan ottirti Allah'm bu gec;im
lerini devam ettirmeyecegini samyorlarmi§. Kul Allah'1 yalanlay1p 
onun hakkmda su-i zannda bulunur ve ona gtivenmezse gec;imi ona 
zorla§Ir. I§te gec;imde darhk budur. Dahhak : 0 (dar ge\!im) kotti amel 
ve pis nziktir, demi§tir. ikrime ve MiUik ibn Dinar da bOyle sayler. 
Stifyan ibn Uyeyne'nin Ebu Hazim'den, onun Ebu Seleme'den, onun 
da Ebu Said'den ((Dar bir gec;imn hakkmdaki rivayetinde o, §6yle de
mi§ : Onun kabri, tizerine daraltlllr da, kaburgalan orada darmadagi
mk olur. Ebu Hatim er-Razi, Nu'man Ibn Ebu Ayya§'m ktinyesinin 
Ebu Seleme oldugunu belirtmi§tir. ibn Ebu Hatim'in Ebu Ztir'a kana
hyla .. . Ebu Said el-Hudri'den rivayetine gore Allah Rasulti (s.a.) Al
lah Teala'nm ccOnun dar bir gec;imi olur.n kavli hakkmda §6yle buyur
mu§tur : Bu, kabrin sikmas1d1r. Hadisin mevkuf olarak riva.yeti daha 
s1hhatlld1r. Yine ibn Ebu Hatim'in Rebi' ibn Stileyman kanallyla .. . 
Ebu Hureyre'den, onun da Allah Rasulti (s.a.) nden rivayetine gore 
§6yle buyurmu§ : Mti'min kabrinde ye§il bir bahc;ededir. Kabir onun 
i\!in yetmi§ kulac; geni§letilir ve kabri onun i~in aym ondordtindeki ay 
gibi kendisi ic;in aydmlatlhr. ccOnun dar bir ge\!imi olur.n ayetinin ne 
hakkmda nazil olundugunu biliyor musunuz? Dar gec;im nedir biliyor 
musunuz? Onlar : Allah ve Rasulti en iyi bilendir, dediler de : Kafirin 
kabrindeki azab1d1r. Nefsim kudret elinde alan (Allah) a yemin ede
rim ki onun tizerine doksan dokuz Tinnin musaUat edilir. Tinnin ne
dir biliyor musunuz? Doksan dokuz y1land1r. Her Jllamn yedi ba§I var
dir. Onun cismine tiftirtir, sokar ve ha§rolunacagi gtine kadar onu tlr
malayip parc;alarlar. Hadisin merfu' olarak rivayet edilmi§ olmaSI ger
c;ekten mtinkerdir. Bezzar'm Muhammed ibn Yahya el-Ezdi kanahy
la ... Ebu Htireyre'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den ccOnun dar 
gec;imi olur.» ayeti hakkmda rivayetine gore §Oyle buyurmU§tUr: ((Al
lah Teala'nm buyurmu§ oldugu dar gec;im §Udur: Onun tizerine doksan 
dokuz y1lan musallat kihmr da k1yamet kopuncaya kadar onun etini 
parc;alarlar. Yine Bezzar'm Ebu Ztir'a kanahyla .. . Ebu Htireyre'den, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore ((Onun dar bir ge
c;imi olur.» ayeti hakkmda §Oyle buyurmu§: Bu, kabir azab1d1r. Ha
disin isnad1 ceyyiddir. 

ccVe k1yamet gtintinde Biz onu kor olarak ha§rederiz.n ayeti hak
k;.;..dz.. 'Muci<.hid, Ebu Salih ve Sti.:!di : Bir hucceti ve bir delili olmaksl-
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zm, derler. ikrime de: Cehennem dt§mda her §ey ondan gizlenir, or-
tiltip saklamr, demi§tir. Burada onun gozii ve basireti kor olarak ha§

rolunmasi veya cehenneme gonderilmesi de kasdedilmi§ olabilir. Nite
kim Allah Te~l~ ba§ka bir ~yette: «Biz, onlan k1y~met giinii korler, 
dilsizler ve sagtrll:tr olarak yiiziistii ha§redecegiz. Yurtlan cehennem
dir. 0 ne zaman sonmeye yiiz tutsa, hemen alevini artmnz.» (isra, 
97) buyururken; bu sebeple burada da : «Habb1m, beni nic;in kor ola
rak ha§rettin? Halbuki ben (diinyada) goren birisiydim. Allah Teala 
da buyurur ki: Oyledir i§te. Sana ayetlerimiz gelmi§ti de sen onlan 
unutmu§tun. Bugiin de sen oylece unutulursun.l> Nastl ki sen Allah'm 
ayetlerinden yiiz c;evirmi§ ve onlara kar§I onlan hie; hatlrlamayan, an
mayamn muamelesiyle muamelede bulunmu§tun ve sana onlar ula§
tmldtktan sonra onlan unutmu§ goriiniip onlardan yiiz ~evirmi§ ve 
gafil olmu§tun; i§te Biz de sana seni unutan kimsenin muamelesi ile 
mu~melede bulunacagtz. «I§te onlar; bugiinlerine kavu§mayt nastl 
unutmu§lar idiyse, Biz de bugiin onlan oylece unuturuz.,> (A'rM, 51) 
Zira ceza, amel cinsindendir. Anlamm1 anlamak ve geregince amel et
mekle beraber Kur'an'm lafzmt unutmaya gelince; her ne kadar ba§ka 
bir yonden bu da tehdid edilmi§se dahi bu ozel tehdidin i~ine girmez. 
(Kur'an'm lafzlm unutmayla ilgili olarak) §iddetli ve kuvvetli tehdid 
ve yasaklamalar siinnette varid olmu§tur. ~oyle ki : 

imam Ahmed'in Halef ibn Velid kanallyla ... Sa'd ibn Ubade ---Al
lah ondan ho§nlld olsun- den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) 
§oyle buyurmu§tur : Bir kimse ki Kur'an'I okuyup onu unutursa; Al
lah'a kavu§tugu giinde Allah'a c;olak (veya ciizzamll) olarak kavu§ur. 
imam AtJ.med hadisi aynca Yezid ibn Elm Ziyad kanallyla ... Ubade 
ibn es-8amit'ten, o da Hz. Peygamber (s.a.) den §eklinde bir isn~dla 
yukardakinin aym olarak rivayet etmi§tir. 

$ '0/) "',; ,; ' • (:;.\ ~ c . ' "' ~ ,; . ~ . / / '~ .. tJ\"'l!,\ ... ,,,, ., " .. ..-: \' ~ .. •.\ "''·"•\.~.c·...;~-~ 
v.!J JJ: J ~ IJ ,~...J...; .. ~}:.f~ .;.J '-'r 1.r ~ .... !J 

127 - i~te isn1fa sapanlan, Rabb1n1n ayetlerine inan
mayanla.n boylece cezalandiracaglZ. Hem ahiretin azabl, 
daha c;etin ve daha siireklidir. 

Haddi A§anlann Cezas1 

. Allah Teala burada §oyle buyuruyor : Biz Allah'm ayetlerini ya
laniayan ve israta sapanlan hem diinyada, hem de ahirette bOyle ce-
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zalandmnz. «Onlara diinya hayatmda azab vard1r. Ahiret azab1 ise 
daha zorludur. Allah'a kal'§l onlan koruyacak kimse de yoktur.)) (Ra'd, 
34) Bunun i9indir ki : <cHem ahiretin azab1, (elem yoniiyle diinya aza
bmdan) daha ~etin (daha devamll) ve siireklidir. )) Onlar bu azabm 
i9inde devamll kalacaklard1r, buyurmu§tur. Yine bunun i9indir ki Al
lah Raslllii (s.a.) haklarmda lian uygulanan iki ki§iye : §iiphesiz diin
ya azabl ahiret azabmdan daha hafif, daha kolay katlamllr bir azab
dlr, buyurmu§tU. 

j J . ('~ ,_ \ • """\ ~ . .t(lj:. .JI'' 0/ > ,. / .; '~!- ·?. / / 
... :t't.;t~ ~~,; ~~ .. ~8~~J)t\ ~~~ ~\.)~l~f~ 
:f .. ~ ~ »~ / '"\~~ c (.t.(~ a·"'." • .. .-:-~ ~~·(, ~t, ~ 
~ ~ ~ ,.r: .J,v t;-J .'}~ .. li.J ~ jt:J) 

J tl:~Cf ~,;_t\ ~ ~.tfs.5'~ '~si.fi;;~f?jAC 
$ '.·/~--.; ""'~-: \ .J .. , / . l..l'v ~ 

128 - Kendilerinden once nice nesilleri yok edi~imiz 
hala onlan uyarmad1 m1? Halbuki' onlann yurdlannda 
gezinip duruyorlar. Dogrusu bunda sagduyu sahipleri 
ic;:in ayetler vardlr. 

129 - ~a yet Rab b1n1n verilmi~ bir sozii ve ta'yin et
tigi bir vakit olmasayd1, hemen azaba ugrarlardL 

130 - Onlann soylediklerine sabret ve giine~in dog
masindan once de, batmas1ndan once de Rabb1n1 hamd ile ·. · ) . ·. 
tesbih et. Gece saatlahnda ve giindiizleri de tesbih et ki, 
Rabbm1n nzas1na eresin. 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, onlardan once el9ileri 
yalanlaml§ olan nice iimmetleri helak etmi§ olmam1zla onlarm yok ol
malan; onlardan ne bir kalmtmm, ne bir kaynagm ne de bir izin kal
maml§ olmas1 seni:ri getirdiklerini yalanlayan §U kimseleri yola getir
medi mi? Halbuki bizzat kendileri onlardan sonra halef olup gezdikleri 
onlarm bo§ iilkelerinde bu durumu gormekte, mii§ahede etmektedir
!er. Dogrusu bunda sagduyu sahipleri i9in ayetler vard1r. Allah Teala 
ba§k:;t bir ayette : «Yeryiiziinde dola§mlyorlar m1 ki orada olanlan akle
decek ·.kal'bleri, i§itecek kulaklan olsun. Ne var k1 yalmz gozler kor ol-
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maz, gogiislerde olan kalbler de korle§ir.» (Haec, 46) buyururken Sec
de suresinde de §oyle buyurmu§tur : «~imdi yurdlarmda gezip dala§tlk
lan, kendilerinden onceki nesillerden nicesini yok etmi§ olmamiz, on
Ian dogru yola sevketmez mi? ~iiphesiz bunlarda ayetler vard1r. Hala 
dinlemezler mi?» (Secde, 26). 

<('§ayet Rabbmm verilr11i§ bir sozii ve ta'yin ettigi bir vakit olma
saydi, hemen azaba ugrarlardl.» Allah'tan ge~mi§ bir soz olmasayd1; 
haklarmda huccet ve delil konulmadan Allah'm kimseye azab etme
yecegi sozii ve Allah Teal<1'mn bu yalanlayanlara koymu§ oldugu be
lirli bir siire bulunmasayd1, elbette azab onlara ansiZin gelirdi. Bu se
beple Allah Teala peygamberini teselli ederek §Oyle buyurur : «Onlarm 
soylediklerine, (seni yalanlamalarma) sabret ve giine§in dogmasmdan 
once de - Sabah namaz1 kasdediliyor·-, batmasmdan once de - Ikin
di namaz1 kasdediliyor-- Rabbm1 hamd ile tesbih et.'> Buhari ve Miis
lim'in Sahih'lerinde Cerir ibn Abdullah el-Beceli (r.a.) den rivayetle 
geldigine gore; o, §Oyle anlatmi§tlr : 

Allah Rasulii (s.a.) niin yamnda bulunuyorduk. Aym ondordii ge
cesi aya bakti ve §oyle buyurdu : ~u ay1 gordiigiiniiz _glbi sizler mut
laka Rabb1mz1 goreceksiniz. O'nu gormede zahmet ve izdihama du~ar 
kalmayacaksm1z. Uykuya maglub olmayarak giine§in dogU§Undan ve 
batl§mdan once namaz k1labilirseniz k1hn. Bundan sonra Allah Ra
sulii (s.a.) bu ayeti okudu. imam Ahmed'in Siifyan ibn Uyeyne kana
llyla .. . Umare ibn Ruveybe'den rivayetinde o, Allah Rasulii (s.a.) nii 
§Oyle buyururken i§itmi§: Giine§in aogu§undan ve bati§mdan once na
maz k1lan hi~ kimse asla ate§e girmeyecektir. Hadisi Muslim de Abdiil
melik ibn Umeyr kanahyla rivayet etmi§tir. M.iisned ve Siinen'lerde 
ibn Omer'den rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulii §6yle buyurmu§
tur : Makam itibanyla cennet ehlinin en a§a~ olam, kendisine verilen
lere iki bin senelik yoldan bakan kimsedir. Onlann en uzakta olamna 
en yakmda olamna bakar gibi bakacakt1r. Onlarm makam iti'banyla 
en iistiin olam ise giinde iki kere Ailah Teala'ya bakandlr. 

«Gece saatlannda (uykuyu terkederek) tesbih et.J> BaZilan bunu 
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ak§am ve yats1 namazlarma hamletmi§lerdir. « (Gece saatlarmm mu
kabili olarak) giindtizleri de tesbih et ki, Rabbmm nza.sma eresin.» Al
lah Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurur: «~iiphesiz Rabbm sana ve
recek ve sen ho§nud olacaksm.)) (Duha, 5). Sahih bir hadiste rivayet 
olunuyor ki: 

Allah Teala cennet ehline : Ey cennet ehli, buyuracak da onlar : Bu
yur ey Rabbimiz, bizi mutlu k1ldm, diyecekler. Rab Teala : Ho§nud oldu
nuz niu? buyuracak. Onlar: Bize ne oluyor ki ho§nud olmayacakmi§Iz? 
Yaratlklanndan hi9 kimseye vermediklerini bize verdin, diyecekler. Allah 
Teala : ~iiphesiz Ben size bundan iistiiniinii verecegim, buyuracak da 
onlar : Bundan daha iistiin alan hangi §eydir? diye soracaklar, §6yle 
buyuracak: Size ho§nudlugumu bah§edecegim, bundan sonra ebediy~ 
yen . size ofkelenmeyecegim, buyuracak. Bir had1ste belirtildigine gore : 
Ey cennet ehli, sizin i9in Allah katmda bir va'd vard1r ki, bu va'dlni 
sizin i9in yerine getirmek istiyor, denilecek. Onlar: 0 va'd de nedir? 
Bizim yiizlerimizi beyazlatmad1 m1, terazilerimizi agirla§tlrmadi m1? 
Bizi ate§ten uzakla.§tmp cennete koymad1 m1? diyecekler. Allah Teali 
yiiziinden hicab1 a9acak da Zatma bakacaklar. Allah'a yemin olsun 
ki Allah'a bakmaktan daha hay1rh bir §ey onlara verilmi§ degildir. l§
te (ayette zikredilen) fazlahk budur. 

131 - Onlardan baz1lanna; denemek i9in verdigimiz 
dunya hayat1n1n susune gozlerini . dikme. Rabb1n1n nzk1 
daha hay1rh ve daha devamhd1r. 
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132 - Ehline namaz1 emret. Kendin de onda devam
h ol. Biz senden nz1k istemiyoruz. Sal}a Biz nzik veririz. 
Ak1bet takvaya erenlerindir. 

Diinya Hayatmm Siisii 

Allah Teala, peygamberi Muhammed (s.a.) e hitaben §Oyle buyu
rur : ~u nimet ic;inde yiizenlere, onlarm benzerlerine ve ic;inde bulun
duklan nimetlere goziinii dikip bakma. Zira bu zail 0lacak bir ihti§8.m, 
fani bir nimettir. Biz bu nimetleri onlara, denemek i~in veririz. Kulla
nmdan §iikredenler ne kadar da azd1r. Miicahid der ki ((Onlardan ba
Zilanna .. . >> ayetinde zenginler ka.sdedilmektedir. «Allah sana onlara 
verdiginden daha hayuhsm1 vermi§tir.>> Nitekim ba§ka bir ayet-i keri
me'de ~oyle buyurmaktadu: ((Dogrusu Biz sana tekrarlanan yedi (Su
re) yi ve §U Kur'an'I verdik. Sakm onlardan baz1 s1mflara verdigimiz 
gec;imlige (ge~inme ve eglenmelerine sebep k1ldig1m1z §eylere) gozii
nii dikme.>> (Hlcr, 87-88). Aym §ekilde Allah Teala'mn, elc;isi ic;in ahi
ret yurdunda biriktirmi§ olduklan oyle biiyiiktiir ki smm yoktur ve 
vasfedilmesi de miimkiin degildir. Nitekim ba§ka bir ayet-i kerime'de : 
<<~iiphesiz Rabbm sana verecek ve sen ho§nud olacaksm.>> (Duha, 5) 
buyururken burada da : «Rabbmm nzk1 daha hay1rh ve daha devam
lldir.)) buyurmu§tur. Sahih bir hadiste rivayet edildigine gore; Allah 
Rasulii (s.a.), hammlarma (bir ay siireyle yakla§mamaya) yemin edip 
de kadmlarmdan aynlrt1g1 zaman onun buiundugu odaya giren Hz. 
Orner ibn Hattab Allah Rasuliinii bir has1r iizerine uzanrm§ olarak gor
mii§tii. Evde deri tabaklamada kullamlan bir agacm yapraklanndan 
bir y1gm ile tabaklanml§ as1h bir deriden ba§ka hie; bir §ey yoktu. Hz. 
Omer'in gozlerinden ya~ bo§and1 ve aglad1. Allah Rasulii : Seni agla
tan nedir? diye sordu da Hz. Orner : Ey Allah'm el~isi, Kisra ve Kayser 
ic;:inde bulunduklan (ihti§am) i~indeler sen ise Allah'm yarabklarm
dan sec;:tigisin, dedi. Allah Hasulii (s.a.) §oyle buyurdu : Ey Hattab'm 
oglU, sen §iiphede misin yoksa? Onlar oyle bir kavimdirler ki, onlarm 
nimetleri diinya hayatlarmda onlara hemen (acilen) verilmi§tir. Al
lah Rasulii (s.a.), giicii yetmekle birlikte diinya malma insanlarm en 
az ragbet edeniydi. Eline ger;tigi zamanda ise Allah'm kullarma §Oyle §OY
le onlar1 dag1t1rd1. Yanna kendisi i<;in hit; bir §ey biriktirmezdi. ibn Ebu 
Hatim'in Yunus kanahyla ... Ebu Said el-Hudri'den rivayetine gore Al
lah Rasulii (s.a.) : Sizin i~in korktuklanmdan en korkutucu olam, Al
lah'm sizin i~in diinya siisiinii ac;masldlr, buyurmu§tur. Onlar : Ey Al
lah'm elc;isi, diinya siisii de nedir? diye sordular da : Yeryiiziiniin bere-
ketleridir, buyurdu. Katade ve Siiddi ayetteki ( ; .J"' jl ) kelimesinden, 
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diinya hayatmm susunun kasdedildigini soylerler. Katade'nin ifadesi
ne gore ayetteki ( ~ ) fiili de; imtihan etme, deneme anlamma
dlr. 

«Ehline namaz1 emret. Kendin de onda devamll ol.n Namaz kilma
lanm saglamakla onlan Allah'm azabmdan kurtar. «Sen de onu i§le
tnede sab1rh ol.n Ba§ka bir ayette §oyle buyruluyor : <<Ey iman edenle:::, 
kendinizi ve c;oluk c;ocugunuzu ate§ten koruyun.n (Tahrim, 6) . ibn 
Ebu Hatim der ki : Bize babam'm Zeyd ibn Eslem'den, onun da baba
smdan rivayetine gore; o, §oyle anlatmi§: Ben ve Yerfe (Hz. Omer'in 
kolesinin ismidir.), Orner ibn Hattab'm yamnda gecelerdik. Onun ic;in 
geceden bir saat vard1 ki onda namaz k1Jard1. Bazan kalkmami§ olurdu 
da biz : (Daha once) kalktlg1 gibi bu gece kalkmayacak, derdik. Uyan
dlgl zaman ailesini de kaldmr ve : «Ehline namaz1 emret. Kendin de 
onda devamh ol.» derdi. 

((Biz senden nZik istemiyoruz. (Sen namaz k1ld1gm zaman senin 
hie; ummad1gm yerden sana r1z1k gelir.) n Nitekim ba§ka ayetlerde (SOY
Je buyrulur: «Kim Allah'tan korkarsa, ona bir t;Ikl§ yolu ihsan eder 
ve ona beklemedigi yerden nz1k verir.n (Talak, 2-3), «Ben cinnleri ve 
insanlan ancak Bana kulluk etsinler diye yarattlm. Onlardan r1z1k is
temiyorum. Beni doyurmalanm da istemiyorum. ~iiphesiz ki nziklan
diran da, giic; ve kuvvet sahibi olan da Allah'tlr.n (Zariyat, 56-58). Bu 
sebeple burada da: «Biz senden nz1k istemiyorUZ.>> buyurmu§ olup 
Sevri buray1 : Seni nz1k aramakla miikellef tutmad1k, §eklinde anla
ffil§tlr. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said el-E§e,cc'in Hafs ibn GI
yas'dan, onun Hi§am'dan, onun da babasmdan rivayetine gore o, diin
ya ehlinin yamna girip de onlarm diinyalarmdan bir tarafm1 (bir ucu .. 
nu) gordiigiinde ailesine doniip eve girer: «Sana Biz nz1k veririz.>> kis
mma gelinceye kadar «Diinya hayatmm siisiine gozlerini dikme.n ayet
lerini okur, sonra da: Haydin namaza, Allah size rahmet eylesin, der
mi§. Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla ... Sa'bit'den rlvayetine go
re; o, §oyle anlatmi§: Hz. Peygamber (s.a.) in ba§ma bir yoksulluk gel
digi zaman ailesine seslenir : Ey ehlim, namaz k1lm, namaz k1lm, bu
yururmu§. S·abit der ki: Peygamberlerin ba§ma bir i§ geldigi zaman 
onlar namaza s1grmrlard1. Tirmizi ve ibn Mace'nin imran ibn Zaide 
kanallyla .. . Ebu Hiireyre'den rivayetlerinde Allah Rasulii (s.a.) §Oyle 
buyurmu§tur: Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoglu (kalbini) Bana 
ibadet ic;in bo§alt ki gogsiinii zenginlikle doldurup fakirligini gidere
yim. Eger bOyle yapmazsan senin kalbini me§guliyetle doldurur ve fa
kirligini giderip kapatmam. ibn Mace'nin Dahhak kanahyla .. . ibn 
Mes'ud'dan rivayetine gore; o, Allah Rasulii (s.a.) nii §6yle buyurur-
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ken i§itmi.§ :Kim buttin iiziintiileri bir tek uzuntu: ahiret iiziinti.isu 
kllarsa, Allah Teahl diinyas1yla ilgili uziintiileri i~in ona yeter. Kimin 
diinya halleri hakkmda iiziintiileri ~ogahrsa; hangi vadisinde helak 
olacag1 Allah'I ilgilendirmez. Yine ibn Mace'nin ~u'be kanahyla ... Zeyd 
ibn Sabit'den rivayetinde o, Allah Rasulu (s.a.) nu §oyle buyururken 
i§itmi§ : Kimin dii§iincesi dunya olursa, Allah Teala onun i§lerini da
gitlr ve yoksullugunu gozleri online koyar. Dunyadan ona ancak ken
disi i~in yaz1lam gelir. Kimin de niyyeti ahiret olursa, Allah Teala onun 
~lerini toparlar ve zenginligini kalbine koyar. Zelil kilmmi§ ve boyun 
egmi§ halde dunya ona gelir. 

«Ak1bet takvaya erenlerindir.» Diinyada ve ahirette giizel sonu~ 
- ki o cennettir- Allah'tan korkanlar i~indir . Sahih bir hadiste belir
tildigine gore Allah RasUlu (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Bu gece (rii'ya
da) gordum ki sanki biz Ukbe ibn Rati'in evinde imi§iz. Bize ibn Tab'm 
(ibn Tab, bir Medinelinin ad1d1r.) hurmalarmdan hurma getirilmi§. 
Ben bunu dunyada giizel ak1betin ve yukselmenin bizlm olacag1 ve di
nimizin olgunla§IP guzelle§mi§ oldugu ile yorumladim. 

133 - Rabb1ndan bize bir ayet getirseydi ya? derler. 
Onlara 6nceki kitablarda apac;Ik deliller gelmedi mi? 

134 - Eger onlan daha evvel azaba ugratarak yok 
etseydik: Rabbimiz, bize bir peygamber g6nderseydin de 
hor ve riisvay olmadan once ayetlerine uysaydik olmaz 
m1yd1? diyeceklerdi. 

135 - De ki : Berkes g6zlemektedir, siz de g6zleye 
cturun. Suphesiz kimlerin ctosctogru, ctuz yolun sahipleri 
oldugunu ve kimlerin hidayete ermi~ bulundugunu yakin
da bileceksiniz. 
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Allah Teala kafirlerin §U sozlerini haber veriyor : «Muhammed b!
ze Rabbmdan (onun Allah'm elgisi oldugu konusunda dogruluguna de
lalet eden) bir ayet, (bir alamet) getirseydi ya?» Allah Teala da §OY
Je buyurur. «Onlara onceki kitablarda apag1k deliller gelmedi mi?» Bu
rada iirnmi oldugu, yazmay1 bilmedigi, kitab ehlinden ders gormedigi 
halde Allah Teala'mn ona indirmi§ oldugu Kur'an-1 Azim kasdedilmek
tedir. Onda gegmi§ zamanlarda evvelkilerin ba§lanna gelenlerin haber
leri, gegmi§ kitaplardan tahrif edilmemi§ olanlarma uygun olarak gel
mi§tir. ~uphesiz Kur'an onlan muhataza eden, s1hhath olanlanm tas
dik eden, onlar lehinde ve aleyhlerinde yalan olarak duziilmti§ olan
larm hatasm1 beyan edendir. Bu ayet-i kerime, Allah Teala'mn Anke
but suresindeki : «Rabbmdan ona ayetler indirilmeli degil miydi? der
ier. De ki : 0 ayetler ancak Allah nezdindedir. Ben, sadece apag1k bir 
uyanc1y1m. Kendilerine okunan bu kitab1 sana indirmi§ olmam1z on
lara yetmiyor mu? Bunda inanan kavim igin ogiit ve rahmet vard1r.,, 
(Ankebut, 50-51) kavli gibidir. Buhari'nin Sahih'inde Allah Rasulii 
(s.a.) nden rivayet edilen bir hadiste o, §Oyle buyurmu§tur: Hi~ bir 
peygamber yoktur ki bir misline be§eriyetin iman edecegi mucizeler 
kendisine verilmi§ olmasm. Bana verilen ise Allah Teala'nm bana vah
yetmi§ oldugu vahiydir. ~iiphesiz \ ben, k1yamet giinu onlann kendisi
ne tabl olam en gok olacag1m1 umuyorum. Burada Allah Rasulti (s.a.) 
ne verilmi§ olan mucizelerin en btiyugu zikredilmektedir ki o, Kur'an'
dlr. Onun say1lamayacak kadar gok mucizeleri vard1r. Nitekim once
kilerin kitablannda bu konular mevcud olup anlatllrn1§tlr. 

Sonra Allah Teala §Oyle buyurur : «Eger onlan daha evvel azaba 
ugratarak yok etseydik; Rabb1m1z, bize bir peygamber gonderseydin ... » 
diyeceklerdi. ~ayet §U yalanlayiCllan, onlara bu §erefli el9iyi gonder
meden ve §U Kitab-1 Azim'i indirmeden once helak etmi§ olsayd1k on
lar mutlaka §Oyle diyeceklerdi : «Rabb1m1z, bize bir peygamber gonder
seydin de hor ve rtisvay olmadan once ayetlerine uysayd1k olmaz rn1y
dt?» ktsmmda bu yalanlay1c1larm yalanlamada tsrar eden, inadla§an 
kimseler olarak iman etmeyeceklerini beyan buyurmu§tur. «Onlara her 
tiirlii ayet gelse bile. Elem verici azabt gortinceye kadar (inanmaz
lar.) n (Yunus, 97). Allah Teala ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurmakta
dlr: «i§te §U da indirdigimiz kitabd1r, miibarektir. Oyleyse ona uyun 
ve sakmm ki merhamet olunasmtz. Demeyesiniz ki : Bizden once ki
tab, yalmz iki topluluga indi, bizim ise onlarmkinden hig haberimiz 

· yok. Veya demeyesiniz ki : Bize de o kitab indirilseydi, muhakkak ki 
onlardan daha fazla hidayete ererdik. i§te size 'Rabbtmzdan apa91k 
huccet, hidayet ve rahmet gelmi§tir. Artlk Allah'm ayetlerini yalanla
yanlardan ve onlardan yuz 9evirenden daha zalim kimdir? Biz, ayet-
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erimizden yiiz ~evirenleri bu yiizden azabm kotiisiiyle cezalandiraca
Z.>l (En'am, 155-157), ((Allah'a var gii~leriyle yemin ettiler ki : Eger 

endilerine bir uyanc1 gelirse andolsun ki iimmetlerin i~inde en dog
ru yolda gidenlerden biri olacaklard1r. Fakat bir uyanc1 gelince onla
nn sadece nefretlerini artlrdL» (Fatlr, 42), ((Onl!lr, biittin gii~leriyle 

Allah'a yemin ettiler ki; eger kendilerine bir ayet gelirse mutlaka ona 
manacaklar. De ki : Ayetler, ancak Allah'm nezdindedir. 0 geldigi za
man da, onlarm yine inanmayacaklarmm farkmda degil misiniz? Bi~, 
onlarm kalblerini ve gozlerini ~eviririz de ona ilk defa iman etmedik
leri gi'bi azgmhklan i~inde kor ve §a§km birakmz.» (En'am, 109-110). 

Sonra §6yle buyurur : ((Ey Muhammed, seni yalanlayan, sana z1d 
giden, kiifiir ve inadmda devam edenlere de ki : << (Bizden ve sizden) 
herkes gozlemektedir, siz de gozleye durun, (bekleyin.) f}tiphesiz kim
lerin dosdogru, dtiz yolun sahipleri oldugunu ve kimlerin hidayete 
(hakka, olgunluk yoluna) ermi§ bulundugunu yakmda bileceksiniz.» 
Bu, Allah Teala'nm §U ayetleri gibidir : ((Azab1 gordtikleri vakit, kimin 
yolunun sap1k oldugunu bileceklerdir.» (Furkan, 42), ((Yarm; kimin 
pek yalanc1, §lmangm biri oldugunu bileceklerdir.» (Kamer, 26). 

TA-HA SURES1NiN SONU 

Tefsir. C, X F '2 
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ENBtYA SU'RESi 

(Mekke'de nazil olm~tur.) 

Buhari der ki: Bize Muhammed ibn Be§§ar'm .. . Abdullah ·ibn 
Mes'ftd'dan rivayetine gore; o, §i:iyle demi§tir : Beni israil (isra), Kehf, 
Meryem, Ta-Ha ve Enbiya sureleri ilk nazil olan surelerdendir ve bun
lar benim ilk okudugum (veya ezberledigim) surelerdendir. 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
1 - 1nsanlann hesab gorme zamam yakla~t1. Fa.kat 

onlar hala gaflet i<;inde yuz <;eviriyorlar. 
2 - Rablannda.n kendilerine yeni bir uyan gelmeye 

dursun. Onlar bunu mutlaka eglenerek dinlemi~lerdir. 
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3 Kalbleri ga.flet ic;erisinde. Zulmedenler gizlice fl-
srlda!?tllar: Bu, sizin gibi bir insandan ba!?ka bir !?ey mi
dir? Siz, goz gore gore buyuye mi aldanaca.ksrnrz? 

4 - Dedi ki: Benim Rabbrm gokte ve yerde soylene
ni bilir. 0, Semi'dir, Alim'dir. 

5 - Onlar : Ha.yrr, bunlar sac;ma sapan ru'yalardlr. 
Hayrr, onu uydurmu!?tur, hayrr, · o, !?Airdir. Haydi onceki 
peyga.mberler gibi o da bize bir mucize getirsin, dediler. 

6 - Onlarda.n once helak etmi~ oldugumuz kasaba 
halkr iman etmemi!?ti. Simdi bunlar mr iman edecekler? 

Hesab Gorme Zamam 

Allah Teala k1yametin yakla§tlgi ve insanlarm ondan gaflet i~in
de oldugu, anun ic;in amel i§lemedikleri, k1yamete haz1rhkta bulunma
diklan tenbihinde bulunuyor. Nesei der ki : Bize Ahmed ibn Nasr .. . 
Ebu Said el-Hudri'den, o da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet ediyor 
ki insanlar: ((Diinyada gaflet i~inde yiiz c;evirmektedirler.» Allah Te
ala ba§ka ayetlerde §oyle 'buyurur : ((Allah'm emri geldi. Artlk onu ace
le istemeyin.» (Nahl, 1), ((Saat yakla§tl ve ay yanld1. Onlar bir ayet 
goriirlerse, yiiz ~evirirler ve; siiregelen bir biiyiidiir, derler.» (Ka
mer, 1-2). 

(. ... .. ...... ) 
ibn Asakir'in Amir ibn Rabia'nm hal tercemesinde Musa ibn 

Ubeyd el-Amidi kanahyla ... Amir ibn Rabia'dan rivayetine gore bir arap 
ona mtisatir almu§, Amir ana giizelce ikramda bulunmu§ ve Allah Ha
sulii (s.a.) nden bahsetmi§. Adam daha sonra Amir'e gelip: Allah Ra
sUlii'nden araplar i~inde bir vadiyi bana arazi alarak vermesini iste
dim. Allah Rasulii; (bu istegimi kabul edip bana o yeri verdi) istiyo
rum ki sana ve senden sanra nesline ait olacak andan bir par~ay1 sa
na vereyim, dedi. Amir pna §6yle. cevab verdi : Senin bana verecegin 
araziye 'ihtiyac1m yak. Bugiin oyle bir sure nazil oldu ki bize diinyay1 
unutturdu. 0 , §U suredir: ((insanlann hesab gorme zamam yakla§tl. 

. Fakat onlar ,hala gaflet ~inde yiiz ~eviriyorlar.» 
Sonra Allah Teala, Kurey§ ve onlara benzeyen kafirlere hitabea 

anlarm, Allah'm Rasultine indirmi§ oldugu vahye kulak vermedikleri
ni haber verip ·§oyle· buyurur : ((Rablanndan kendilerine yeni bir uyan 
gelmeye dursun. Onlar bunu mutlaka eglenerek dinlemi§lerdir. >> Ibn 
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Abbas der ki: Size ne oluyor ki kitab ehline ellerinde olanlan soruyor
sunuz; onlar kitablanm tahrif etmi§ler, degi§tirmi§ler, ona ziyadede 
bulunmu§ ve eksiltmi§lerdir. Hal'Quki sizin kitabm1z, Allah'm kitabla
rmm en yenisidir. Sadece or.m okuyun ki o eskimemi§tir. ibn Abbas'm 
hu sozfulii bizim verdigimize benzer §ekilde Buhari Tivayet etmi§tiT. 

Allah Teala : «Zulmedenler gizlice fisilda§tlla.r : Bu, sizin gibi bir 
insandan ba§ka bir §ey midir? ... >> buyurur ki; onlar, bu sozleriyle Allan 
Rasulii (s.a.) nii kasdediyorlar ve onun peygamber olmasm1 uzak go
riiyorlardL Zira Hz. Peygamber de onlar gibi bir insandu. 0 hald~ na
Sll olur da vahiy kendile·rine degil, oha gelebilir? Bu sebepledir ki on
lar: <<Siz, goz gore gore biiytiye mi aldanacaksimz?» Ona tabi olup da 
sihir oldugunu bile bile sihir yapan kimse. gibi mi olacaksm1z? diye 
konu§urlar. Allah TeaJa da onlarm iftira ve uydurduklanna bir cevau 
ol,arak §6yle buyurur: Dedi ki.: «Benim Rabb1m gokte ve yerde soyle
neni bilir.>> O'na hie; bir gizlilik gizli kalmaz. ilklerin ve sonlann ha
berini ic;ine alan §U Kur'an'1 indiren O'dur. 0 Kur'an ki goklerde ve 
yerde · gizliyi bilen Allah'tan ba§ka onun gibisini hie; kimse getiremez. 
Allah Teala : <<0; sizin sozlerinizi en iyi i§iten ve sizin durumlarmiZI 
en iyi bilendir.)) buyurur ki; bu, onlar i<;in bir tehdiddir. <<Onlar : Ha
Ylf, bunlar sa~ma sapan rii'yalard1r. Hay1r, onu uydurmu§tur ... >> ayeti 
kafirlerin inad ve inkarlanm, Kur'an'1. nitelemelerinde ihtilafa dti§tiik
lerini, Kur'an hakkmda §a§kmhk ve ' sap1khklanm haber veriyor. Bir 
keresinde onu sihir, diger bir keresinde §iir, 'ba§ka bir zaman sa<;ma sa
pan rii'yalar, diger bir keTesinde de uydurma saym1§lard1r. Niteklm 
ba§ka bir ayette §Oyle buyrulur: <<Bir bak, sana nasi! misaller getirip 
saptllar. Bir daha yol bulamazlar.)) (Furkan, 9). 

<<Haydi onceki peygamberler gibi o da bize bir mucize getirsin.>> 
.sozleriyle Salih (a.s.) in devesini, Hz. Musa ve Isa (a.s.) mn mucizele
rini kasdediyOTlar. Allah Teala ba§ka bir ayette : <<Bizi ayetlerle gon
dermekten allkoyan §ey; ancak oncekilerin onlan yalanlami§ olmalan
dir. Semud'a da gozleri gore gore bir di§i deve vermi§tik de, ona zul
metmi§lerdi.l) (isra, 59) buyururken aym sebeple burada : <<Onlardan 
once helak etmi§ oldugumuz kasabalar halk1 iman etmemi§ti. Elimdi 
bunlar m1 iman edecekler?>> Kendilerine elc;iler gbnderilen kasabalar
dan hangisinin peygamberine mucize vermi§sek iman etr11emi§ler, ak
sine onlan yalanlami§lardir. Biz de bu sebeple onlan helak etmi§izdir. 
Onlar iman etmemi§ken bunlar m1 mucizeleri gorseler iman edecekler? 
Hay1r: <<Dogrusu, iizerlerine Rabbmni sozii hak olanlar inanmazlm. 
Onlara her tiirlii ayet gelse bile, elem verici azab1 gorfulceye kadar.>> 
(Yunus, 96-97) buyurmu§tur. Onlarm hepsi (Kurey§ kafirleri) Allah 
Rasulii (s.a.) nUn ellerinde diger peygamberlerden mli§ahede olunan-



5296 iBN KESiR (Ciiz: 17; SOre: 21 

dan daha a~1k, daha parlak, daha kesin ve maglub edici mucizeleri, ke
sin huccetleri, apa~1k delilleri mii§ahede etmi§, gormii§lerdir. , 

ibn Ebu Hatim -Allah ona rahmet eylesin- der ki : Zeyd ibn 
Hubab kanallyla... Ubade ibn Samit'i goren birisinden rivayetle anla
tildigma gore; o, §oyle anlatlyor : Biz mescidde idik. Ebubekir es-Sid· 
dik (r.a.) bizimle beraberdi. Bir k1smim1z diger bir kism1m1za Kur'an 
okutuyordu. Abdullah ibn Ubeyy ibn Selul geldi. Yamnda bir yastlk 
ve bir ortii vard1. Bunlan koydu ve yasland1. ibn Ubeyy giizel yiizlii, fa
sih konu§an ~ok~a miicadele eden birisiydi. Ey Ebubekir, Muhammed'e 
soyle evvelkilerin getirdigi gibi bize bir mucize getirsin. Musa levha
lan getirmi§, Davud Zebur'u getirmi§, Salih deveyi getirmi§, isa incil'i 
ve sofray1 getirmi§, dedi. Ebubekir (r.a.) aglad1. Allah Rasulii (s.a.) 
di§arl ~1ktl . Ebubekir Allah Rasulii (s.a.) ne; kalkm, §U miinaf1ga kal'
§1 ondan yard1m isteyelim, dedi. Allah Rasulii (s.a.) : Benim igin kal
kilmaz, kalkmak ancak Allah i~indir, buyurdu. Biz : Ey Allah'm el9isi, 
biz §U miinaf1ktan . (ho§lanmadigimiz baz1 §eyler) goTdiik, bize eziyye
ti dokundu, dedik. f;!oyle buyurdu : Cibril bana dedi ki : Q1k ve Allah'm 
sana bah§ettigi nimetleri, senin iistiin kllmdigm faziletini haber ver. 
Bana miijdeledi ki Allah beni kirmizl ve siyah ( derililere) gonderdi, 
cinleri uyarmam1 bana emretti, iimmi oldugum halde bana kitabm1 
verdi, ge~mi§ ve gelecek giinah1m1 bag1§lad1, ad1m1 ezanda zikretti, be
ni ' meleklerle te'yid buyurdu, bana zaferi bah§etti, korkuyu oniimde 
k1ld1, bana Kevser'i verdi, k1yamet giinii benim havuzumu havuzlarm 
en biiyiigii k1ld1, insanlar ba§lanm dikerek kO§U§turdukhn zamancla 
bana 'Makam-1 Mahmud'u va'detti, beni insanlardan ha§rolunacak ilk 
ziimre iginde k1ld1, benim §efaat1ma iimmetimden yetmi§ bin ki§iyi he
sabsiz olarak cennete koydu, bana hiikiimranllk ve millk verdi, beni 
N aim cennetleri ·i~inde cennetin en yiice odasmda k1ld1. Benim iize
rimde Ar§'l ta§Iyan meleklerden ba§ka hi~ kimse yoktur. Bana bizden 
oncekilerden hig kimseye helal k1lmadig1 halde ganimetleri helal kll
dL Bu hadis ger~ekten garibdir. 
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7 - Senden once de, kendilerine vahyettigimiz er
keklerden ba~?ka:sini gondermedik. Eger bilmiyorsaruz, zi
kir ehline sorun. 

8 - Biz onlan yemek yemez bir cesed kilmadlk ve 
onlar e bedi de degillerdi. 

9 - Nihayet onlara verdigimiz soziin dogrulugunu 
gosterdik. Kendilerini ve dilediklerimizi kurtard1k, WJID 
gidenleri de yok ettik. 

Peygamberlik Miiessesesi 

Allah Teala, insanlardan el~iler ganderilmesini inkar edenlere red 
makammda §oyle buyuruyor : «Senden once de kendilerine vahyettigi
miz erkeklerden ba§kasm1 gondermedik.» Daha once g~en el~ilerin 

hepsi be§erden erkekler idi. i~le:rinde meleklerden hi~ kimse yoktu. Ba§
ka ayetlerde ise §oyle buyrulur : «Senden once gonderdigimiz el~iler de 
ancak kasabalar halkmdan, kendilerine vahyettigimiz birtak1m erkek
lerdi.>> (Yusuf, 109), ceDe ki : Ben, peygamberlerin ilki degilim.>> (Ah
kaf, 9). Allah TeaUt ge~mi§ ummetlerin de bunu inkar ederek: <<Bir 
insan m1 bizi hidayete eri§tirecek?» (Tegabun, 6) dediklerini hikaye 
eder. Bunun i~indir ki burada: <<Bilmiyorsamz, zikir ehline sorun.n 
Yahud'i, H1ristiyan ve diger dinlere mensub olanlar gibi ummetlerden 
ilim ehline sorun : Onlara gelen el~iler insan m1 yoksa melek mi imi§
ler? Onlar ancak insan idiler, buyurur. Bu, Allah'm yaratiklarma olan 
nimetlerinin kema.lindendir. Zira onlara kendi i~lerinden Allah'tan ala
rak tebllg ettiklerini alabilecekleri el~iler gondermi§tir. 

<(Biz onlan yemek yemez bir cesed k1lmad1k. n Aksine onlar yemek 
yiyen cesedler idiler. Ba§ka bir ayette Allah Teala: <<Senden once gon
derdigimiz biittin peygamberler de §iiphesiz yemek yerler, sokaklarda 
gezinirlerdi.» ('Furkan, 20) buyurur ki; onlar, be§er nevinden bir insan 
id,!ler. insanlar gibi yer ic;erlerdi. Kazan~ ve ticaret i~in ~ar§Ilara da 
girerlerdi. Mii§rikler: ccBu peygambere ne oluyor ki, yemek yiyor, so
kaklarda geziyor? Ona beraberinde bulunup uyaran bir melek indiril
meli degil miydi? Yahut kendisine bir bazine verilmeli veya beslene
cegi bir bah~e olmall degil miydi? 0 zalimler dediler ki : Siz, biiyiilen
mi§ bir adamdan ba§kasma tabi olmuyorsunuz.» (Furkan, 7-8) diyor
lar ama biitiin bunlar onlara bir zarar verecek ve onlardan hi~ bir §ey 
de eksiltecek degildir. ccOnlar diinyada ebedi de degillerdir.» Aksine ya
§ar, sonra oliirler. «Senden once hie; bir insam ebedi kilmadik.» (En~ 

biya, 34) . Onlarm ozelligi,. kendilerine Allah Tea.la'dan vahyolunmasi-
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d1:r. Melekler onlara, Allah Teala'dim yaratlklan hakkmdaki hiikiim
lerini, O'nun emir ve yasaklanm indirirler. «Nihayet onlara verdigimiz 
sozun . dogrulugunu gosterdik.» Zalimler mutlaka helak olunacaktlr. 
Allah Teala va'dinde dogru soylemi§ ve bi::iylece de yapmi§tlr. Bunun 
i<;indir ki : «Kendilerini ve dilediklerimizi ( onlara tabi olan inananla
n) kurtard1k, (el\!ilerin getirmi§ oldugunu yalanlayan) a§In gidenleri 
de yok ettik.)) buyur~u§tur. 

10 - Andolsun ki, size i<;inde zikrinizin bulundugu 
bir Kitab indirdik. Hala akletmiyor musunuz? 

11 - Biz, zulmeden nice kasabay1 k1np ge<;irdik. Ve 
onlardan sonra b~ka bir ka vmi var ettik. 

12 - Bizim baskinimiZl hissettikleri zaman onlar 
oradan ka<;maya yelteniyorlardl. 

13 - Ko~up ka<;may1n, size nimet verilen yere, yurt
lanniza doniin. Elbette sorguya <;ekileceksiniz. 

14 - Dediler ki: Vay ba~Im1za gelenlere, dogrusu biz 
zalimler idik. 

15 - Bu hayk1rmalan devam edip dururken Biz; on
Ian, bi<;ilmi~ bir ot, sonmii~ bir ocak haline getirdik. 

Baskma Tutulanlar 

Allah Teala Kur'an'm §erefine i§aret ve onun kadrini bilmeye te§
vikle §Oyle buyurur : «Andolsun ki, size iginde zikrinizin bulundugu bir 
kitab indirdik.» ibn Abbas ayetteki . ( f fi ) kelimesini; sizin §erefi
niz, olarak a<;Iklar. Mucahid aym kelimeyi : Sizin sozunuz, sizden bah
seden, olarak a\!Iklarken Hasan da : Sizin dininiz, demi§tir. «Hala 
akletmiyor musunuz?» Hala bu nimeti anlay1p kabul lle kar§Ilamiyor 
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musunuz? Nitekim ba§ka bir ayette §6yle buyrulur : «Dogrusu bu; sa
na ve kavmine bir ogiittiir. Ondan sorguya 9ekileceksiniz.» (Zuhruf, 
44). Allah Teala : «Biz zulmeden nice kasabaYI kmp ge9irdik.» buyu-
rur ki, buradaki ( r ) edatl ~okluk bildiren bir edathr. Nitekim ~u 
ayetlerde de boyledir : «Nuh'dan sonra nice nesilleri yok etmi§izdir.» 
(isra, 17), «Nice kasabalan zuliim ederken helak ettik. ~imdi onlarm 
altlan iistlerine gelmi§, 1p1ss1z cturmaktad1r, kuyulan korelmi§, saray
lan y1kllm1§tlr.» {:Haec, 45). 

«Ve onlardan sonra ba§ka bir kavmi, (ba§ka bir iimmeti) var et
tik. Bizim baskm1m1zi hissettikleri zaman onlar (peygamberlerinin 
va'dettigi gibi azabm ba§lanna gelecegini anladiklannda) oradan ka~
maya yelteniyurlardL Ko§up ka~maym, size nimet verilen yere, yurt
lanmza doniin.» Buras1 takdiri olarak (Allah'm bir kaderi olarak) on
larla alay etmedir. Onlara takdiri olarak §Oyle deniliyor : Azabm tepe
nize inmesinden ka~maya yeltenmeyin. Nimet, sevin~, ho~ bir hayat 
ve mesken i~inde oldugunuz yerlere doniin. Katade buranm onlarla 
bir alay oldugunu sayler. « (I<;inde bulundugunuz hale, nimete §iikrii 
yerine getirip getirmediginizden) elbette sorguya ~ekileceksiniz.n Gii
nahlanm itirafm kendilerine hi~ bir fayda vermedigi anda <<Vay ba§I
nnza gelenlere, dogrusu biz zalimler idik.» diyerek giinahlanm itiraf 
ettiler. <(Bu hayk1rmalan, (adetleri oldugu §ekilde, zulumlerini itiraf 
ettikleri sozlerine) devam edip dururken Biz; onlan, bi~ilmi§ bir ot, 
sonmii§ bir ocak haline getirdik. (Hareketleri ve sesleri sondii gitti.) » 

16 - Biz g6gil, yeri ve ikisinin aras1ndakileri oyun 
olsun diye yaratmad!k. 

17 - Eger bir eglence edinmek isteseydik, elbette onu 
kendi kahm1zdah edinirdik. Fakat asla edinmedik. 
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18 Hay1r; Biz ger~egi, batlhn tepesine indiririz de 
onun beynini par~alar. Bir de bakars1n ki o, yok olup git
m.i~tir. Allah' a yaki~tlrdiklannizdan dolay1 yazlklar olsun 
size. 

19 - Goklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Katm
da olanlar O'na kulluk etmekten buyuklenmezler ve usan
mazlar. 

20 - Gece gundii.z hi~ durmaks1z1n O'nu tesbih eder
ler. 

Oyun Olsun Diye Bir ~ey Yaratmad1k 

Allah Te·ala : «KotUltik edenlere yapt1klarmm kar§1hgm1 ve·rmek, 
gtizel hareket edenleri de daha gtizeliyle mukafatland1rmak ... Jl (Necm, 
31) iizere gokleri ve yerytizunii hak ile, adaletiyle yarattlgm1 haber ve
riyor. 0, bunlan bo§ yere ve oyun olsun diye yaratmami§tir. Nitekim 
!>~ka bir ayette §Oyle buyurur : «Biz gogu, yerytiztinu ve ikisinin ara
smda buhinanlan bo§una yaratmad1k. B_u, kiifretmi§ olanlarm zanm
dlr. Vay o kiifretmi§ olanlara cehennem ate§inden.,, (Sad, 27). «Eger 
bir eglence edinmek. isteseydik, elbette onu kendi kat1m1zdan edinir
dik. Fakat asia edinmedik.n ayetini Miicahid'den rivayetle Ibn Ebu Ne
cih §Oyle a\!Iklar : «Eger bir eglence edinmek isteseydik, elbette onu 
ken'di kat1m1zdan edinirdik.,, Cenneti, cehennemi, oliimii, yeniden di
riltmeyi ve hesab1 yaratmazd1k. Hasan, Katade ve ba§kalan da ayet-
teki ( i ~ ) «eglencen anlammda olan kelimenin Yemen ahruisi
nin dilinde kadm anlamma geldigini soylerler. ibrahim en-Nehai aye
ti §oyle anhyor : Eger bir eglence edinmek isteseydik, elbette onu ken
di kat1m1zdan, hurilerden edinirdik. ikrime ve Siiddi ise burada eglen
ceden maksadm, \!OCUk oldugunu soylerler. Bu ve bundan onceki iki 
a\!Iklama birbirinin tamamlayicisl gibidir. Bu, Allah Teala'mn &u kavli 
gibidir: ((~ayet Allah, ~ocuk edinmek isteseydi, yaratlklarmdan diledi
gini se~erdi. 0, bundan miinezzehtir.J> (Ztimer, 4). Allah Teala zatm1 
mutlak olarak \!Ocuk edinmekten tenzih buyuruyor. Ozellikle Allah'm 
isa'Yl veya melekleri ~ocuk edindigi gibi iftiralarmdan ve batll olarak 
soylediklerinden zatm1 tenzih etmi§tir. Allah Teala onlann soyledikle
rinden miinezzehtir, mukaddestir, yiicedir. Allah Teala: «Fakat asia 
edinmedik.J> buyurur. Katade, Siiddi, -ibrahim en-Nehai ve Mugire ibn 
Miksem buray1 §Oyle anlarlar : Asia Biz onu yapacak degiliz. Miicahid, 

ayetteki her ( ;) ) kelimesinin inkar anlammda oldugunu soyle
mi§tir. 
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ICHay1r; Biz ger~egi, batllm tepesine indiririz.n Ger~egi a~1klanz, 
ylece batll zail olur, ortadan kalkar. «Bir de bakarsm ki o, yok olup 

itmi§tir.,, Allah'a yaki§tlrarak soyleyip att1gm1z iftiralardan, Allah'a 
ocuk isnad etmenizden ottirii yaz1klar olsun size. 

Soma Allah Teala, meleklerin kendisine ibadet iizere olduklanm, 
ece ve giindiiz adetlerinin Allah'a itaat oldugunu haber verip §byle 

buyuruyor: «Goklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Katmda alan (me
lek) lar O'na kulluk etmekten biiyiiklenmezler, bundan usa r mazlar.» 
88-§ka bir ayette §Oyle buyrulur: ccMesih, Allah'a kul olmaktan asla 
c;:ekinmez. Gozde melekler de. Kim O'na kulluktan ~ekinir ve biiyiikliik 
taslarsa; bilsin ki 0, Lepsini huzuruna toplayacaktlr.)) (Nisa, 172). ccVe 
biiyiiklenmezler, usanmazlar. Gece giindiiz hi~ durmaks1zm O'nu tes
bih ederler.J> Gece ve giindiiz amel etmek onlarda adet haline gelmi§
tir. Gerek niyyet ve amelleriyle Allah'a itaat ederler, ancak buna giic;:
leri yeter. ccKi onlar, Allah'm kendilerine emrettigine kat'iyyen ba§ kal
dirmazlar ve emrolunduklanm yaparlar. ,> (Tahrim, 6). ibn Ebu Ha
tim der ki: Bize Ali ibn Ebu Diilame el-Bagdadi'nin ... Hakim ibn Hi
zam'dan rivayetinde o, §oyle anlatml§ : Allah Rasfllii (s.a.) ashab1 ara
smda idi. Birden onlara : Benim i§ittigimi i§itiyor musunuz? diye sor
du. Onlar :Biz hi~ bir §ey i§itmiyoruz, dediler. Allah Rasulii (s.a.) §Oy
le buyurdu : ~iiphesiz ben, gokyiiziiniin inleyi§ini 'i§itiyorum. 0, inle
meden dolay1 elbette ay1planacak degildir. Onda hie;: bir kan§ yer yok
tur ki iizerinde secde eden veya k1yamda alan bir melek bulunmasm. 
Hadis garib olup trhric etmemi§lerdir. Aynca ibn Ebu Hatim hadisi 
Yezid ibn Ziirey' kanallyla ... Katade'den miirsel olarak da rivayet et
mi§tir. Ebu ishak'm Hassan ibn Muhank'tan, onun Abdullah ibn Ha
ris ibn Nevfel'den rivayetinde o, §Oyle anlatml§ : Ben c;:ocuk iken bir 
gun Ka'b el-Ahbar'm yanma oturmu§tum. Ona : Allah Teala'nm : «Ge
ce giindiiz hie;: durmaks1zm O'nu tesbih ederler.» kavli hakkmda ne 
dersin? Konu§ma, mesaj iletme ve amel onlar1 tesbihten al1koyup me~
gul etmez mi? dedim. Kim bu c;:ocuk? diye sordu. Abdiilmuttalib ogul
larmdandlr, dediler. Ba§Iml optii, soma bana §Oyle dedi: Yavrucugum, 
Allah sizin ic;:in nas1l nefes allp verme yaratmi§Sa, o~lar ic;:in de tes
bihi yaratml§tlr. Sen nefes ahp verirken konu§muyor musun? Nefes 
ahp verirken yiiriimiiyor musun? 

v / 
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21 - Y oksa onlar yerden birtak1n1 tannlar edindiler 
de onlar ffil oluleri diriltecekler? 

22 - Eger goklerde ve yerde Allah'tan ba~ka tann
lar olsayd1, bunlann ikisi de muhakkak ki bozulup gitmi~
ti. Ar~'m Rabbi olan Allah, onlann nitelendirdiklerinden 
munezzehtir. 

23 - 0; yaptlgindan sorumlu degildir, fakat onlar 
sorumludurlar. 

Allah Tea.la kendisi di§mda ilahla.r edinenlere inkar sadedinde §OY
le buyurur: cc'Yoksa onlar yerden birtak1m tannlar edindiler de onlar 
fru olilleri diriltecekler?» Yerytiztinden onlan diriltip ~1karacaklar? On
lar elbette bunun hi~ birine gti~ yetirici degildirler. 0 halde nas1l olur 
da Allah i~in e§ler ko§ar ve O'nunla birlikte bunlara tapm1rlar? Son
ra Allah Teala, Allah di§mda ilahlar olmu§ olsayd1, goklerin ve yeryti
ztintin bozulup gidecegini haber verip §Oyle buyurur: ccEger goklerde 
ve yerde Allah'tan ba§ka tannlar olsayd1, bunlann ikisi de muhakkak 
ki bozulup gitmi§ti.» Allah Teala ba§ka bir ayette : ccAllah hi~ bir ~o
cuk edinmemi§tir ve O'nunla birlikte hi~ bir ilah da yoktur. Olsayd1, o 
zaman her ilah, kendi yarattlgm1 allp gottirtir ve birbirinden tisttin 
c;1kmaya c;ah§Irlardl. Allah, onlarm nitelendirdiklerinden mtinezzeh
tir.•• (Mti'minun, 91) buyururken burada da: ccAr§'m Rabbi olan Al
lah, onlarui nitelendirdiklerinden munezzehtir.n Allah'm oglu veya or
tagi olduguna dair soylediklerinden Allah Teala mtinezzehtir, onlann 
uydurup iftira ettiklerinden yticedir, uzaktlr, buyurur. ceO, yaptlgm
dan sorumlu degildir, fakat onlar sorumludurlar.» 0; htikmti degi§ti
rilmeyecek, azameti, celali, kibriyas1, yticeligi, hikmeti, adaleti ve Iut
fu ile kar§ISma kimsenin ~1kamayaca~ yegane hakimdir. ccFakat on
lar sorumludurlar.ll 0, yaratlklanna yapt1klarmdan soracaktlr. Ba§ka 
bir ayette: cc'Rabbma andolsun ki, onlarm hepsine birden mutlaka so
racagiz; yapmakta olduklan §eyleri.n (HICr, 92-93) buyurur ki bu, yi
ne Allah Teala'nm: ccBarmd1ran, ama banndmlmaya muhta~ olma
yan kimdir.ll (Mti'minun, 88) ayeti gibidir. 
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24 - Yoksa O'ndan b~ka tannlar m1 edindiler? De 
· Kesin delilinizi getirin, i§te benimle birlikte olanlann 
ikri ve benden oncekilerin zikri. Ha~1r; onlann Qogu hak-
1 bilmezler de onun iQin yuz Qevirirler. 

25- Senden once gonderdigimiz her peygambere: 
Benden ba~ka tann yoktur, Bana kulluk edin, diye vah
yetmi~izdir. 

((Yoksa O'ndan ba§ka tannlar m1 edindiler? (Ey Muhammed) de 
ki : (S'oylediginize) kesin delilinizi getirin.n i§te benim ve iimmetimin 
kitabi olan Kur'an ve benden oncekilerin ge~mi§ semavi kitablar1. Bu
ttin bunlar sizin soylediginiz ve sand1gm1zm tersinedir. Allah Teala'
nm gonderdigi her peygambere indirdigi butiin kitablar Allah'tan ba§
ka ilah olmad1grm soylemekte, bildirmektedir. Fakat ey mi.L§rikler, siz 
ger~egi bilmemektesiniz ve bu yiizden ondan yiiz ~evirmektesiniz. «Sen
den once gonderdigimiz her peygambere: Benden ba§ka tann yoktur, 
Bana kulluk edin, diye vahyetmi§izdir. ll Allah Teala ba§ka ayetlerde 
§6yle buyurur : «Senden once gonderdigimiz peygamberlerden sor. Biz, 
Rahman'dan ba§ka ibadet edilecek tannlar me§ru' k1lm1~ m1y1z? n (Zuh
ruf, 45), «Andolsun ki her iimmete : Allah'a ibadet edin ve putlardan 
ka~mm, diye peygamberler gondermi§izdir. >> (NahJ , 36) . Allah'm gon
dermi§ oldugu her peygamber, tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadete 
~agmr. Yaratlh§ da buna zaten §ahiddir. Mii§riklerin i.se bir del ili, our
ham yoktur. Rablan katmda onlann delilleri ~iiriitiilmti.§ tiir. Allah'm 
gazab1 onlar iizerinedir ve onlara §iddetli bir azab vard1r. 

0\0:/ j ~Jv; )A ~~~~~/ .-o~~st~~H ~ >. '0 ~' \-/,~ \\\~" ~.?~ .... ~..... :.... ~ ~ lY~ "' .~ . :.J/'.J ~ '.JI :J 
' ...... y / 0 /. "~@·~ ,., o; 

: o. ~ .• o),., '.--:.\~\-:A~>....-.'( ,, .... o J-: '1....-:; o o \~":"\-' • ~v ~y...;: 
~~ ........ J~) ~ J J ~Jo· 4 ~ l.J .... 9 ~J~ ~ ~ '..- ., '•' ~ ,.... .. "' ., ., _, .. .., ... ,... .... ' .. 
t...;' (i.t~•--:'...-'~-:= ............ o(_.. ~~ ~ 0 },,-;:,o}• ·'......-·~~ ..... ~ .•.} :A.Uia.l . ~ ·,.;·;t:-~·~~~--=J.:>'..-1,\_I,j ~\::.·.-_,~J~ 

.. \* ,. , "'~ "' '"' u~ ., ,,---.--,~· , 

® 



5304 taN KESIR (Ciiz: 17: Sl!re: 21 

26 - Dediler ki : Rahman 90cuk edindi. O'nun 1?full 
yucedir. Hay1r, onlar ikram edilmi1? kullardrr. 

27 - Onlar sozle asla O'nun online ge9emezler. An
cak O'nun emriyle hareket ederler. 

28 - 0, onlarm. onlerindekilerini de bilir, arkalarln
dakini de bilir. Onla.r, Allah'1n ho1?nud oldugu kimseden 
ba1?kas1na 1?efaat edemezler ve O'nun korkusundan titrer
ler. 

29 - Bunlardan kim : Tann 0 degil de benim, derse; 
onu derhal cehennemle cezaland1nnz. Biz, zalimlerin ce
za.slnl boyle veririz. 

Ita.hmfm ~ocuk Edindi Diyenler 

Allah Teala araplardan baz1larmm : Melekler Allah'm k1zland1r, 
dedikleri gibi Allah'm meleklerden ~ocugu oldugunu sananlarm bu 
inan~lanm red makammda §oyle buyuruyor : <cO'nun §am yucedir. Ha
ylr, melekler ikram edilmi§, Allah katmda yuce makamlarda Allah'm 
§erefli kulland1r. Onlar soz ve i§ olarak son derecede Allah'a itaat uze
redirler. Allah'tan once si:iz si:iyleyemezler. Ancak O'nun emriyle hare
ket .ederler. O'nun huzurunda herhangi bir i§te one ge~emezler. O'nun 
hi~ bir emrine muhalefet etmezler. Aksine O'nun emrini yerine getir
meye ko§arl'ar. Allah Teala'nm ilmi onlan ku§atml§tlr. Onlara gizli 
olan hi~ bir §ey Allah'a gizli kalmaz. «0, onlarm onlerindekilerini de 
bilir, arkalarmdakini de bilir. Onlar, Allah'm ho§nud oldugu kimseden 
ba§kasma §efaat edemezler.» Allah Teala ba§ka ayetlerde §oyle buyu
rur: «O'nun izni olmadan katmda §efaat edecek kimdir?» (Bakara, 
255), «Allah'm katmda, kendisine izin verdiginden ba§kas1 §efaat ede
mez.» ('Sebe', 23). Bu anlamdaki ayetler ~oktur. «Allah'm korkusun
dan titrerler. Bunlardan kim (Allah'm dl§mda Allah ile beraber bir 
ilah oldugunu iddia eder) ve : Tann 0 degil de benim, derse; onu der
hal cehennemle cezaland1rmz. Biz, zalimlerln cezasm1 bOyle veririz. n 

Bu durumda olan herkesi i§te boylece cezalandmnz. Bu, §art olup §ar
tm bulunmas1 onun meydana gelmesini gerektirmez. Nitekim §U ayet
lerde de boyledir : <<De ki : Eger Rahman'm ~ocugu olsayd1, kulluk eden
lerin ilki ben olurdum.» (Zuhruf, 81), «Eger Allah'a ortak ko§arsan 
§Uphesiz amellerin bo§a gider.» (Zumer, 65). 
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30 - 0 kiifredenler gormezler mi ki, gokler ve yer 
biti~ikken Biz ay1rd1k onlan. Ve her ~eyi sudan canh kil
lik. Hala inanm1yorlar m1? 

31 - Onlar sars1lmasin diye yeryiiziine sabit daglar 
yerle~tirdik. Dogru yolda gitsinler diye orada geni~ yollar 
a<;tik. 

32 - Gokyiiziinu de korunmu~ bir tavan k1ldlk. Fa
kat onlar bundaki ayetlerden yiiz <;eviriyorlar. 

33 - Geceyi ve giindiizii, giine~i ve ay1 yaratan 0'
dur. Her biribir yoriingede yiizer. 

Korunmu§ Tavan · 

Allah Teala tam kudretine, e~yay1 yaratmadaki yiice hiikiimran
hgma, biitiin mahlukatl kahr u galebesi altma almasma i§aretle bu
yurur ki : 0 kiifredenler, Allah'm ilahhgm1 inkar edenler, O'nunla bir-
11.~:te ba§kasma: tapmanlar bilmezler mi ki Allah yegane yarat1c1, ye
gane idare edicidir. Nas1l olur da O'ndan ba§kasma tapmma ve O'na 
bir ba~kas1yla ortak ko§ma uygun dii§er? «Onlar gormezler mi ki, gok
le·r ve yer biti§ikken Biz ayirdik onlan.» Her §ey birbirine biti§ik, ya
Pl§Ik, birbirinin iizerinde yigiltnl§ halde idi. Ba§lang1gta bu boyle idi. 
Sonra Allah Teala birini digerinden ay1rd1; gokleri ve yeryiiziinii yedi 
kat k1ld1. Diinya semas1 ile yeryiiziiniin arasm1 hava ile ay1rd1. Gokyii
zii yagmur yagd1rd1 ve yeryiizii bitki bitirdi. Bunun igindir ki: «Ve her 
§eyi sudan canh k1ld1k. Hal'a inanrmyorlar m1?» Onlar yaratlklann azar 
azar, ayan-beyan olarak meydana geldigini mii§ahede etmektedirler. 
Bu ise diledigine giig yetiren, fail-i muhtar bir yaraticmm varhgma de
lildir. ~air'in dedigi gibi : 

;<Her ~eyde O'nun bir olduguna delalet eden bir alamet vardlr.» 
Siifyan es-Sevri'nin babasmdan, onun da ikrime'den rivayetinde o, 
§6yle anlatm,l§: ibn Abbas'a: Gece mi yoksa giindiiz mii daha once ol

Tefsir, C, X. F . 333 
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du? diye saruldu da, §Ciyle dedi: Gormttyor musunuz; gokler ve yer 
biti§ik iken aralarmda karanhktan ba§ka bir §ey var 1myd1? Bu, gece
nin giindiizden once aldugunu bilmeniz igindir. Ibn Ebu Hatim der ki: 
Bize babamm ... Ibn Omer'den rivayetine gore bir adam ana gelip gok
leri ve yeri sarup : <~GOkler ve yer biti§ikken» ne durumda idiler? de
mi§ti. Dedi ki : ~u ihtiyara git ve ana sar. Sanra gel, sana ne soyledi
gini bana da haber ver. Adam ibn Abbas'a gidip ana sardu da, Ibn Ab
bas §Oyle dedi : Evet, gokler biti§ik idi, yagmur yagdirmiyordu. Yer
yiizii biti§ik idi, bitki bitirmiyardu. Allah Teala yeryiizii halk1m yarat
tigl zaman bunu (gokleri) yagmurla; §Unu da (yeryiiziinii) bitkilerle 
yard1. Adam Ibn Omer'e doniip bunlan haber verdi de Ibn Orner: I§
te §imdi ger~ekten ibn Abbas'a Kur'an hakkmda ilim verilmi§ oldugu
nu bildim, dogru soylemi§, gergekten oyle idi, dedi. Ibn omer der ki : 
Ibn Abbas'm Kur'an tefsirindeki ciir'eti beni §a§lrtlyor, derdim. ~im
di ise ona Kur'an hakkmda ilim verildigini gergekten bildim. Atlyye 
el-Avfi der ki: ~u (gokyiizii) . biti§ik alup yagmur yagd1rm1yar idi, yag
mur yagd1rd1. §u yeryiizii biti§ik alup bitki bitirmiyordu, bitki bitirdi. 

Ismail ibn Ebu Halid .der ki: Ebu Salih el-Hanefi'ye «Gokler ve 
yer biti§ikken Biz ay1rd1k onlan.» ayetini sordum, §Ciyle dedi: Gok bir 
idi, anu yanp yedi gbk yaptl. Yeryiizii bir idi, yeryiiziinii de yedi kat 
olarak ay1rd1. Aym §eyi soyleyen Miicahid §i:iyle ilave eder: Gok ve yer 
birbirine temas eder durumda degildiler. Said Ibn Ciibeyr ise : Aksimi 
gok .ve yer birbirine biti§ik idiler. Gokyiiziinii yiikselttigi ve yeryiizii-

. nii ondan aymp artaya \!1kard1g1 zaman Allah TeaJa'nm kitabmda an
ml§ oldugu ay1rma meydana gelmi§tir, der. Hasan ve Katacte de: ikisi 
bir biitiin idiler de, ikisi arasm1 §U hava ile ayud1, demi§lerdir. 

Allah Teala : «Ve her §eyi sudan canh k1ld1k.» buyurur ki, biitiin 
canlllarm ash sudur. Ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla ... Ebu Hiirey
re'den rivayetinde o: Ey Allah'm elgisi, ben seni gordiigiim zaman go
ziim aydm aluyar ve gonliim ha§nud oluyar. Bana <<her §ey» den ha-
6er ver, demi§ de Allah Rasulii (s.a.) :Her §ey sudan yarat1ld1, buyur
mu§. imam Ahmed der ki : Bize Yezid'in ... Ebu Hiireyre'den rivayetin
de o, §Oyle anlatmi§ : Ben : Ey Allah'm elgisi, §iiphesiz ben seni gordii
giim zaman gonliim ho§, goziim aydm aluyar. Bana her §eyden ha
ber ver, dedim. Her §ey sudan yaratlld1, buyurdu. Bana oyle bir i§den 
haber ver ki onu yaptlg1m zaman cennete gireyim, dedim. Selam1 yay, 
yemek ·yedir, s1la-i rahmda bulun, insanlar uykudayken geceleyin kalk 
(geceyi ihya et) sanra da selametle cennete gir, buyurdu. imam Ah
med hadisi Abdii.ssamed, Affan ve Behz kanallyla Hemmam'dan da 
rivayet etmi§ olup hadisi rivayette imam Ahmed tek kalmi§tlr. Hadisin 
isnad1, Buhari ve Miislim'in §artlarma uygundur. Ancak hadisin is-

Enbi 

nad 
adl 
Ebt 
sun 

yiiz 
ag11 
dlk, 
bir 
ha~ 

ve 
lirll 
tur. 
Sln< 
den 
gar 
All: 
rm 
sinl 

kar 
<rGt 

(Zi 
rin 
§tz: 
kilJ 
edi 
all! 
rur 
lim 
Hu 
el~ 
me 
dal 
dir 
larl 

m 



1ya , 30-33) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 530'7 

admda bulunan Ebu Meymune Si!nen hadislerinin ricalinden olup 
Selim'dir. Tirmizi onun hadisini sahih kabul eder. Hadisi Said ibn 

bu Arube de Katade'den mtirsel olarak rivayet etmi§tir. En dogru
unu Allah bilir. 

ccOnlar sars1lmasm diye yerytiztine sabit daglar yerle§tirdik.» Yer-
uztinti durduran, tesbit eden, insanlan sars1p hareket ettirmesin diye 

ag1rla§tuan daglar yaratlp yerle§tirdik. §ayet boyle yapmami§ olsay
dlk, onlar yerytizti tis.ttinde karar bulamazlardL Zira yerytizti, dortte 
bir miktan di§mda suya batmi§ durumdad1r. Bu dortte birlik k1sm1 
hava ve gtine§le temas halindedir. Boylece yerytizti ahalisi, gokytiztinti 
ve ondaki parlak alametleri, hikmetleri ve delaletleri mti§ahede edebi
lirler. Bunun i~in Allah Teala: ccOnlar sars1lmasm diye.» buyurmu§
tur. ((Dogru yolda gitsinler diye orada geni§ yollar as:tlk.» Daglar ara
smda ge~itler a~tlk. Onlardan bir tilkeden ba§ka bir tilkeye, bir iklim-. 
den ba§ka bir iklime yollar bulup girsinler diye. Nitekim yerytiztinde 
gortinen de budur. Daglar bir tilke ile diger bir tilke arasmda engeldir. 
Allah Teala insanlarm buradan oraya yol bulup gitmeleri i~in onla
rm i~inde gedikler yaratmi§tlr. Bunun i~indir ki : ccDogru yolda git
sinler diye.» buyurmu§tur. 

c(Gokytiztinti de yerytizti tizerinde onun tizerindeki bir kubbe gibi 
korunmu§ bir tavan k1ld1k.» Nitekim ba§ka ayetlerde §Oyle ·buyrulur : 
<cGogii, gtictimtizle Biz kurduk. Ve muhakkak ki Biz geni§leticiyiz.» 
(Zariyat, 47), ccAndolsun gage ve onu bina edene.n (~ems, 5), <cUstle
rindeki goge hi~ .bakmazlar m1; onu nas1l bina etmi§ ve nas11 donatmi
§Iz? Onda hi~ bir ~atlak da yoktur.» (Kat, 6). Burada bina; kubbe di
kilmesidir. Nitekim Allah Rasulti (s.a.) de : islam; be§ §ey tizerine bina 
edilmi§tir, be§ direk tizerine bina edilmi§tir, buyurur. Bu, araplarm da 
all§tlgi tizere ancak ~ad1rlarda olur. ccGOkyiiztinti de (eri§ilmekten) ko
runmu§ (ytiksek) bir ta.van k1ld1k.» Mticahid, ayetteki ( 'U; r ) ke
limesini; ytikseltilmi§, anlamma almi§tlr. ibn Ebu Hatim'in Ali ibn 
Htiseyn ka.nahyla.... ibn Abbas'tan rivayetinde bir adam : Ey Alla.h'm 
el~isi, §U gokytizti nedir? diye sormu§ da, §~yle buyurmu§ : 0, . sizden 
men'olunmu§ bir da.lgad1r. Ha.disin isnad1 garibdir. «Fakat onla.r bun
daki ayetlerden ytiz ~eviriyorlar.» ayeti Allah Te·ala'mn §U kavli gibi
dir : ccGoklerde ve yerde nice ayetler vard1r ki, ytizlerini ~evirerek on
Ian gortip gec;erler.» (Yusuf, 105). Onlar Alla.h'm onda. yaratm1§ oldu
gu uc;suz bucaks1z geni§lik, parlak ytikseklik, geceleyin onun stislendigi 
sabit ytld1zlar ve seyyareler, bir gun ve gecede miktanm ancak takdir 
eden, emri altma alan ve ytirtitenin bilebilecegi . bir hedefe dogru yti
rtiyiip btittin uzay1 kat'eden gtindtiztindeki §U gtine§ tizerinde dti§tin
mtiyorlar. 



5308 iBN KESIR (Ciiz : 17 ; Sl1re : 21 

ibn Ebu Dtinya, - Allah ona rahmet eylesin- «et-Tefekkiir ve'l 
i'tibar» adh kitabmda §oyle anlat1yor: israilogullan zahidlerinden bi
risi otuz sene ibadet etmi§. Onlardan birisi otuz sene ibadet ettigi za
man onu bir bulut golgelendirirmi§. Bu adam ba§kalarma goriinen bu 
durumdan hie; bir §ey gormemi§ de, annesine bunu §ikayet etmi§. An
nesi ona : Ogulcugum, herhalde bu ibadetin siiresinde bir giinah i§le
din, demi§; o : Hay1r, Allah'a yemin olsun ki bilmiyorum, derni§. An
nesi : Herhalde bir §ey dii§iindiin, demi§, o : HaYir, hie; bir §ey dii§iin
medim, demi§. Annesi: Herhalde goziinii goge c;evirdin, sonra tefek
kiir etmeksizin a§agi indirdin, demi§, o : Evet, c;okc;a yaptlm, demi§. An
nesi : i§te senin ba§ma gelen buradan gelmi§tir, demi§. 

Sonra Allah Teala, ayetlerinden bazllarma i§aretle §Oyle buyurur : 
<lGeceyi ve giindiizii yaratan O'dur.» ~u, karanhg1 ve siikuneti ic;inde
dir; digeri aydmhg1 ve iinsiyyeti iledir. Bazan biri uzay1p digeri kisa
hr, bazan aksi olur. «Giine§i ve ay1 yaratan O'dur.» Birine O'na has 
bir nur, O'na mahsus bir felek, ba§h ba§ma bir zaman, O'na ozgii bir 
hareket ve yiiriiyii§ tahsis etmi§; digerine de ba§ka bir nur, ba§ka bir 
felek, ba§ka bir seyir, ba§ka bir olc;ii koymu§tUr. «Her biri bir yoriin
gede yiizer (doner.) » ibn Abbas der ki : igin ig agu§ag1 (igin iizerine 
yerle§tirilen tahta veya demirden bir sap) ic;inde dondiigii gibi doner
ler. Miicahid de : Ne ig ag1rsaks1z, ne de agir§ak igsiz donmez. Yildiz
lar, giine§ ve ay da ancak onunla, o da ancak bunlarla doner. Nitekim 
Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyurmaktad1r : «Sabah1 yanp c_;l
karandir. Geceyi bir siikun, giine§i ve ay1 da vakit olc;iisii kilmi§tlr. i§
te bu; Aziz, Alim olanm takdiridir.» (En'am, 96). 

- - --- i Z A H I - -·------

ikinci Mes'ele; burada gec;en «gorme» He ilgilidir. Birisi §Oyle di
yebilir: «0 kiifredenler gormezler mi ki?» ayetinde gec;en «ru'yet» ke
limesini ancak iki §ekilde anlayabiliriz; gormek veya bilmek. Bu ke
limenin gormek manasmda anla§IlmaSl jmkanSlZdlr. Qiinkii inkar eden 
o zamanm katirleri kainatm yaratlh§ml gormemi.~lerdir. Nitekim Al
lah Teala «Oysa onlan; ne goklerin ve yerin yaratllmasmda, ne de ... 
§ahid tuttum.» (Kehf, 51) buyurmaktad1r. Ayette gec;en «ru'yet» ke
limesinin, bilmek manasma gelmesi de imkanSlZdlr. Qiinkii biitiin e§
ya yap1s1 icab1 ayn§ma ve biti§meye aym oranda miisaittirler. Binaen
aleyh yer ve goklerin biti§ik halde iken aynlmi§ olmalanm kabul ve 
iddi·a etmek ancak nass (ayet ve hadis) ile miimkiin olabilir. Oysa Hz. 
Peygamber (s.a.) , peygamberligini inkar eden katirlerle miinazara et-
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ekteydi. Bu durum muvacehesinde niibtivveti inkar eden kafirlerle 
ncak peygamber (s.a.) in getirdigi nass ile bilinebilen boyle bir ko

nuda yine nass ile istidlalde bulunmak ne derece isabetli olur? Boyle 
diyene cevabimiz §oyle olacakt1r: Bize kahrsa burada g~en «ru'yet)) 

elimesi, ilim (bilmek) manasma gelmektedir. Bu kelimenin bilmek 
manasma gelemeyecegini ileri siiriip bu kanuda birtaklm deliller ser
dedenlere ise birkac; §ekilde cevab vermek miimkiindiir : 1) Biz, Hz. Mu
hammed (s.a.) in peygamberliginl evveloa onun gostermi§ aldugu diger · 
mucizelerle isbat ediyar, ondan sonra da anun sozleriyle istidlalde bu
lunuyor, bu sozleri bu kainatta bulunan nizama oradaki inayete delil 
yap1yoruz. l§te bu delil de, Allah (c.c.) m birligi hakkmda zikralunan 
diger delilleri te'kid etmektedir. 2) Ayette gec;en ( _;.;)I ) ve ( . J:A)I ) 
kelimelerinin biti§ebilme ve aynlabilme manasma almmas1 aklen 
miimkiinrtiir. <;iinkii cisimler birbirleriyle birle§ebllir ve birbirlerinden 
aynlabilirler. Binaenaleyh cisimlerin biti§ik ve ayn alma hallerinden 
herhangi biri ile tahsis edilmeleri bir tahsis ediciyi gerektirir. 3) Ya
hudi ve h1ristiyanlar yer ve goklerin once biti§ik alup sonra birbirin
den aynld1gm1 biliy~rlard1. <;iinkii Tevrat'da §6yle bir ibare vard1 : ccAI
lah Teala bir c<cevher)) yaratt1. Sanra bu cevhere heybet ve azamet na· 
zanyla bakti. Bunun ii·zerine o cevher su oldu. Sanra Allah (c.c.) on
dan (yani sudan) yer ve gokleri yarattl ve bunlan birle§ik k1ldu> Ay
nca putperestlerle yahudiler a.rasmda, Hz. Muhammed (s.a.) e kar§I 
takmd1klan ortak dii§manhk dolayisiyla bir nevi dastluk ve anla§ma 
soz konusu idi. Bunun ic;indir ki putperest olan mii§rikler bu konuda 
yahudilerin fikirlerini kabul ettikleri ic;in, Allah Teala bunlam da bu 
delille (diinya ve ahiretin once biti§ik halde olup sonra birbirinden ko
panldiklan tarzmdaki delille) mukabele etmi§tir. 

Uc;iincii Mes'eie : Ayet-i kerime'de ikili siga ile ( ~ _;l::ils') denip c;a
gul sigas1yla ( lAJ .JUS"' ) denmemi§tir. Qiinkii, «semavat)) kelimesi her 
ne kadar c;ogul bir kelime ise de buiada bu kelime ile cinse delalet eden 
bir (tekil) kasdalunmaktad1r. Arap nahiv bilgini Ahfe§ de goklerin 
bir nevi, yerin de bir nevi aldugunu soylemektedir. «Allah zeval bul
masmlar diye gokleri ve yeri tutmaktadir.)) (Fatlr, 41) ayetindeki kul
lamh§ ile araplarm cdki kavmi ban§tirdikll tarzmda ikili siga ile ge
c;en ifadeleri bu kullamh§m arap dilinde mevcud oldugunu g6steren 
mi.sallerdir. 

DOrdiincii Mes'ele : Lugatta ( _;.; )1.) kelimesi biti§tirmek ( J:;il' ) 
kelim~si ise biti§ik alan iki §eyi birbirinden ayirrnak manasma gelmek
tedir. Zeccac ( 'J.i )I ) kelimesinin masdar aldugunu, dalayiSlyla a yet-
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te buraya «biti§me sahibi» idiler tarzmda mana vermek gerektigini 
sayler. Mufaddal ise bu ayet hakkmda §Ciyle demektedir: Ayet-i keri
me'de <<Onlar biti§ik idiler» tarzmda bir ifade kullamlmamas1, «Biz 
onlan yemek yemez bir cesed kllmad1k.» (Enbiya, 8) ayetindeki iis
luba benzemektedir. Nas1l ki son ayette soz konusu edilen «onlarm her 
biri» bir cesed olarak dii§iiniilmii§se, bu ayette de yer ve goklerin ay
n ayn her birinin biti§ik oldugu dikkate almmi§tlr. 

Be§inci Mes'ele : Mufessirler ( Ji )I ) ve ( ~~ ) kelimelerinden 
rieyin anla§IlmasJ gerektigi hususunda ihtilaf etmi§lerdir. Bu ihtila.f
lan birka\! gorii§ halinde mutalaa etmek mumkundur : l)Hasan el
Basri, Katade, Said ibn Cubeyr'in gorii§iine ve ikrime'nin ibn Abbas 
(r.a.) tan rivayetine gore bu ayetin manas1 §Udur : Yer ve gokler bir
birine biti§ik bir tek parc;a halinde idiler. Allah onlan birbirinden ayir
dL Semay1 §U anda bulundugu yere yukseltti ve yer kiireyi de bulun
dugu yerde b1raktl. Bu gorii§ dunyamn (yer kurenin), semadan once 
yaratllml§ olmasm1 gerektirir. Ka'b bu ayete, bu gorii§e uyan bir ma
na · verir ve : Allah, yer ve gokleri ' b'irbirine biti§ik olarak yarattl. Da
ha sonra aralarmda bir ruzgar yaratarak onlan birbirinden ay1rd1, der. 
2) Ebu Salih ve Mucahid'in ileri surdugu bu gorii§e gore bu ayetin ma
nasl §6yledir : Gokler biti§ik idiler. Sonra yedi gok haline getirildiler. 
Aym durum dunya (yer yuvarlag1) ic;in de soz konusudur. 3) ibn Ab
bas, Hasan el-Basri ve ekseri mufe.ssirlerin gorii§ii ise §U tarzdad1r : 
Yer ve gokler katlhk ve yerle§ik olmada (istikrar) birbirlerine biti§ik 
halde idiler. Sonra Allah (c.c.) goklere yagmuru, dunyaya da bitki- ve 
agac;lan vererek yer ve gokleri birbirinden ay1rd1. «Donii§ii olan gage 
andolsup. ki, yanlmas1 alan yere andolsun ki.» (Tank, 11) ayeti de bu 
manay1 ac;Iklamaktadlr. Ulema bu ayetten sonra gelen «Ve her §eyi 
sudan canh k1ld1k.» (Enbiya, 30) ayetine dayanarak bu gorii§ii daha 
onceki gorii§lerden daha c;ok tercihe §ayan kabul etmektedirler. Zira 
bu ayette zikredilen suyun daha onceki ayetle bir ilgisi olmasl gerekir. 
Bu ilgi de ancak ayete gokler ve yerlerden birinin yagmurla, digerinin 
de bitkilerle aynlmas1 halinde kurulabilir. Ancak burada denilebilir ki, 
bu gorii§ tercihe §ayan degildir. c;unku yagmur goklerden degil, dun
ya semas1 olan bir tek gokten yagar. Buna verilebilecek cevab §Udur : 
Ayette gok degil de gokler denmi§ olmasmm sebebi, onun her bir par
c;asmm bir g6k (sema) olmasmdand1r. Burada §Unu ifade etmeliyiz 
ki; bu ayet-i kerlme'ye bu tarzda bir mana verdigimiz zaman, orada 
gec;en «ru'yetn kelimesini gormek manasma alabiliriz. 4) Ebu Muslim 
Isfahani §Oyle bir gorU§ daha ileri surer : Bu ayette gec;en ( _ ._~I ) 

kelimesi icad etme (yaratma) ve ortaya ~lkarma manalanha almabi-
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JI. Nitekim Cenab-1 Allah ba§ka ayetlerde «Goklerin ve yerin yara
aru.>> (YU.suf, 101), «Hayir Rabbm1z goklerin ve yerin Rabb1d1r ki on
an, 0 yaratmi§tlr.» (Enbiya, 56) buyurmaktadir. Allah Teala bu ayet-
e yer ve goklerin yarat1Imasm1 Vade · etmek i~in < ._~I > (birbirin-

cten ay1rma); yaratilmalarmdan onceki halleri i~in de ( __;; )1 ) (bir
birine biti§ik olma) ta'birlerini kullanmi§tlr. Burada §Unu ifade etme
liyiz ki : Aslmda yokluk, halis ve tam , bir olumsuzluk (nefy) tur. Yok
lukta birbirinden aynlabilen, birbirine z1d varllklar bulunmaz. Yok
luk, birbirine benzeyen biti§ik bir tek §ey gibidir. Ancak e§ya yokluk 
aleminden varhk alemine ~1kt1g1 zaman, bu var olma ve olu§ma anm
da .birbirinden ayn ozelliklere aynllr ve birbirinden kopar. I§te bu ma
naya gelmek iizere ( Ji )1 ) kelimesi yoklugu; ( ._~1 ) kelimesi ise 
varolmay1 mecaz yoluyla giizel bir §ekilde ifade etmi§tir. 5) «Gece de 
onlar i~in bir ayettir. Giindiizii ondan soyup almZ.>> (Yasin, 37) aye
tinin de ifade ettigi gibi, gece giindiizden once yaratilmi§tlr. 0 halde 
onceleri yer ve gokler karanllk idi, sonra Allah Teala aydmllk olan 
giindiizii yaratarak onlan birbirinden ay1rm,1§tlr. Eger; r5izce bu gorti§
lerin hangisi ayetin zahiri manasma daha uygun dii§mektedir? gibi bir 
sual sorulacak olursa, buna verilecek cevab §Udur : Ayetin zahiri; gok
lerin de, yerin de kendi §artlan, yap1 ozellikleri i~inde olmak iizere 
birbirleriyle biti§ik olmalanm gerektirir. Bunlar . mevcud olmadan bu 
§ekilde bulunamazlar. Biti§ik olma ise aynlmi§ olmamn z1dd1d1r. ·Bun
lardan, «aynlmak» s1fati aynlmanm ta kendisi olduguna g()re, «biti§
me» s1fati da birbiriyle beraber olmay1 gerektirir. 0 halde bu noktalar 
nazar-1 dikkate almd1gmda, dordiincii ve be§inci gorii§ler tercihe §a
yan olamazlar; birinci gorii§ birinci derecede tercihe §ayan olurken, 
ikinci g{)rii§ birinci gorii§ii ta'kib eder. Buna gore ayetin manas1 : Yer 
ve goklerin her biri birbiriyle biti§ik iken onlann her birini yedi tane 
yapmak suretiyle birbirinden ay1rm1§tlr, §eklinde olur. Yer ve gokler; 
her hangi bir bozukluk ve aralarmda bir a~1khk olmaks1zm kat! bir 
madde halinde bulunuyorlardl. Sonra, gokten yagmur yagmas1 ve yer 
yiiziinde bitkiler bitmesi i<;in Allah Teala onlan birbirinden aytrdi, tar
zmda ileri siiriilen gorii§ ise ii~iincii derecede tercihe §ayand1r. 

Altmc1 Mes'ele : Yukandaki ayette ge<;en fiiller, Allah (c.c.) m var
hg1 ve birligine gayet a\!1k bir tarzda delalet etmektedir . . Qiinkii O'n
dan ba§ka hi~ bir · varllk boyle bir §ey yapamaz. Yer ve goklerin ni~in 
once birbiriyle biti§ik yaratild1g1 ve sonra ni<;in aynld1g1 konusuna ge
lince, burada akla en yakm olan gorii§ §Udur : Cenab-1 Allah melekle
rin istifadesine uygun oldugu i\!in, onlan once birbiriyle biti§ik bir hal
de yaratm1§ daha sonra yeryiiziinde insanlan yerle§tirince, kullarmm 
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yararlarma olacag1 i~in yer ve gokleri birbirinden ayirmi§tlr. 
Bu ayette Allah Teala'mn var1Ig1 ve birligine delalet eden ikinci 

deli! <<Ve her §eyi sudan canll k1ld1k.» cumlesidir. Burada birka~ mes'e
le vard1r: 

Birinci mes'ele : Ke§§af tefsirinin miiellifi §byle demektedir: Bu 
ayette ge~en ( u,~ ) fiili ya bir nesne veya iki nesne i~in ge~i§li 

olur. ~ayet bu kelimeyi bir nesneye ge~i§li kabul edersek bu takdir
de ayetin bu ciimlesinin manas1 : Biz her §eyi sudan yarattlk, tarzm
da olur; <<Allah hareket eden her can1Iy1 sudan yaratmi§tlr.» (Nur, 
45) ayetinde oldugu gibi. Y~hut da canlllarm suya olan a§m ihtiyac1 
ve onun yokluguna kar§l tahammullerinin azllgmdan btiirti: Biz on
Ian sudan yaratml§lZdlr, manasma gelir ki bu ifade tarzm1 «Insan 
a.celeden yaratllml§tlr.>> (Enbiya, 37) ayetinde de mii§ahede etmek
teyiz. ~ayet ( U~ ) fiili, iki nesneye ge~i§li bir fiil olarak dii§ti
ntiliirse bu takdirde de ayetin manas1 : Biz canll olan her §eyi su se
bebiyle yarattlk; insan onsuz olamaz, tarzmda olur ve bu ayette ge
~en (' :_r ) edatl, Hz. Peygamber (s.a.) in : Ben, oyun ve eglencedcn 
degilim, oyun ve eglencede benden degildir, hadisinde ge~en ( :_r ) 
harfinin kullamld1g1 manada isti'mal olunmu§dUr. 

ikinci mes'ele : ~byle bir soru akla gelebilir : Bu ayet-i kerime'de 
<eVe her §eyi sudan canll k1ld1k.ll buyuruluyor. Oysa bir ba§ka ayette 
<<Daha once de cinleri alevli ate§ten yarattlk» (H1cr, 27) buyurulur
ken, Hz. lsa (a.s.) hakkmda da §byle buyuruluyor: ((Hani Allah: Ey 
Meryein Oglu lsa; senin ve ananm tizerindeki nimetimi hat1rla ... 
Hani sen; Benim iznimle ~amurdan ku§ gibi bir §ey yap1yordun da 
i~ine iifliiyordun ve Benim iznimle kU§ oluyordu, dell).i§ti» (Maide, 
110) Aynca Hz. Adem (a.s.) hakkmda <cAllah onu topraktan yarattl.» 
(Al-i imran, 59) buyurulmu§tur. Bu ayetler arasmda gorillen ~eli§ki 
nas1l giderilebilir? Bu sorU''' verilebilecek cevab §Udur : Ayet-i keri
me'de ge~en <<sudan canh k1ld1k.» lafzl her ne kadar amm (gene! ka
rakterli) bir laf1z ise de ciimlenin siyakmda bu lafz1 tahsis edecek 
bir karine mevcuddur. Ma'lum oldugu iizere bu cllmle, mti§riklere 
kaf§l bir delil olarak varid olmU§tUr. Ileri stirillen bir delilin istenen 
neticeyi daha iyi verebilmesi i~in onun duyularla mii§ahede olunan 
bir §ey olmas1 icab eder. Hal boyle olduguna gore melekler, cinler, 
Adem ( a.s.) ve lsa ( a.s.) nm k1ssas1 bir delil olarak zikredilen <<SU
dan canll k1lma» olayma dahil olmazlar. <;iinku mii§rikler, bu olay
lardan herhangi birini gormti§ degillerdir. 

U'~iincti mes'ele : Mtifessirler <<her §ey>> kelimesinden n~yin kas
dedildigi hususunda ihtilaf etmi§lerdir. Baz1 alimler bu kelimenin 
ka;psamma sadece hayvanlarm gire~egini soylerken, bazllan da su ile 
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biiyiidiigii rutubet, ye§illik, ~i~ek ve meyve verdigi gerek~esiyle bitki 
ve ag~larm da bu kelimenin kapsamma girecegini soylemi§lerdir. 
Bize gore bu ikinci gorii§, ayetin siyakma daha uygun dli§mektedir. 
Burada cenab-1 Allah sanki: Biz yagmur yagd1rmak i~in semay1 diin
yadan ay1rdlk ve o (indirdigimiz) sudan yeryiizunde bulunan bitkiyi 
ve diger her §eyi canll klld1k, buyurmaktadir. Birinci gorii§ii ileri sii
renler, bitkilere canh denemeyecegi gibi i'tirazi bir delil serdedebilir
ler. Ki. bu dogru degildir. Qiinkii Allah Teala ((Yeryiiziinii oliimun
den sonra nas1l diriltiyor ... ?» (Rum, 50) ayetinde bitkileri de canh
lar kategorisine · almaktad1r. ((inanm1yorlar m1? ... » ciimlesinden kas
dolunan mana ise : Onlar bu delilleri dii§iinerek bunlar vas1tas1yla hi~ 
bir §eye benzemeyen Yaratlc1y1 tamy1p iman etmiyorlar ve §irk yolu
nu b1rakrmyorlar m1? tarzmdad1r. 

U~uncu Nevi : ((Onlar sars1lmasm diye yeryiiziine sabit daglar yer
le§tirdik.)) (Enbiya, 31) ayetidir. Bu ayette birka~ mes'ele vard1r: 

Birinci mes'ele : Ayette ge~en ( ~ .:.,1) ((sarsmasm diye)) lafzl
nm ash; sars1lmasm1 istemedigi i~in, veya sars1lmamas1 i~in, §eklin
dedir. Herhangi bir kan§Ikllk, yanll§ anlama soz konusu oJmayacag1 
i~in ayetin metninde olumsuzluk edat~ Ja.fzan gosterilmemi§tir. 

Ikinci mes'ele : Ayette ge~en ( LS"IJ)I) kelirnesi; daglar, mana
smadir ve yerin i~ine gj:-mi§ olan manasma gelen ( LS"I)I ) kelime
sinin ~oguludur. 

U~uncu mes'ele: ibn Abbas (r.a.) §Oyle diyor: Onceleri dunya 
(yer kure) su iizerinde yiiziiyor ve bir gemi gibi iistiinde bulunan yol
culan ile birlikte bir o yana bir bu yana sallamyordu. Bunun iizeri
ne Allah Teala ag1r daglan yaratarak diinyay1 sabit klld1, dengeledi. 

Dordiincii Nevi : ccDogru yolda gitsinler diye orada geni§ yollar 
a~tlk.)) (Enbiya, 31) ayetidir. Burada da birka~ mes'ele vard1r : 

Birinci mes'ele :.Ke§§af,_ t~fsirinin miiellifi bu ayette ge~en ( ~I ) 

kelimesinin, geni§ yol manasma geldigini sbylemektedir. Burada §6y
le · bir soru akla gelebilir : Ayette ge~en ( c~l ) kelimesi; ((geni§l> 
manasma gelen bir Slfattlr. Arap dili gramerinde ciimle dizili§inde 
Slfat isimden (mevsliftan) sonra geldigine gore, burada da ( (.~\ ) 
kelimesinin ( ~~ ) kelimesinden sonra gelmesi gerektigi halde ni
~in on~an once gelmi§tir? Nitekim ((Orada yollar ve geni§ ge~itler

den g~ebilmeniz i~in.» (Nuh, 20) ayetinde ( c_\~; 'f kelimesi mev
suftan sonra gelmi§tir. Bu sorunun cevab1 ~oyledir: Burada <. C~..:JI. ) 
kelimesi s1fat oldugu halde mevsuftan once gelmemi§tir. Bu kelime 
gramer bak1mmdan cchah>dir. Burada ( c_~ll ) kelimesinin mevsuf-
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tan sonra gelmesi halinde mana : Allah Teala orada geni§ yollar a~ti, 
§eklinde olurken, once gelmesi halinde ise: Onlan yarattlg1 zaman 
bu nitelikte yarattl, tarzmda olur. Dolay1s1yla bu ayet, birinci ayette 
kapah b1rak1lan bir konuyu a<;1klamaktad1r. 

ikinci mes'ele : Ayette ge~en ( ~ ) kelimesi hakkmdad1r. Bu 
kelimedeki ( t,. ) zamirinin neye ait oldugu konusunda iki gorii§ 
vard1r: 1) Bu zamir ayette ge9en daglara aittir. Yani : Biz kaz1k 
ve direkler mahiyetinde olan daglarda geni§ yollar yarattlk, demek
tir. Mukatil ve Dahhak'a ait olan bu gorii§, Ata'mn ibn Abbas ve ibn 
Orner yoluyla rivayet ettigi §U soze uymaktad1r: Daha onceleri dag-. 
lar birbirine biti§ik halde bulunuyordu. Allah Te,ala Nuh (a.s.) un 
kavmini tUfanda bogduktan sonra daglan birbirinden aytrml§ ve on
lar iizerinde yoUar a9m1§tlr. '2) Bu gorii§e gore ayetteki bu zamir 
diinyaya donmektedir. Yani :Biz diinyada yol ve ge9itler a9tlk, de
mektir. Kelbi bu gorii§tedir. 

U9iincii mes'ele: ccUmulur ki yollanm bulurlar» manas1 veren 
( jJ ) edatl ccyollanm bulmalan i9in)) manasma kullamlmi§hr. <;iin
kii Allah Teala i9in tereddiid ve §iiphe gibi bir durum dii§iiniilemez. 

Dordiincii mes'ele : ( 0 J..\;--!. ) fiilinin manasma dairdir. Bu keli
menin manas1 hakkmda iki gorii§ vard1r: 1) ccYollanm · bulmalan 
i9in)) demek; §ehirlerin yolianm bulmalan i9in, demektir. 2) ccYolla
z:ml bulmalan i9inJJ demek; istidlal yoluyla Allah Teala'mn birligine 
giden yolu bulmalan i9in, demektir. Mu'tezile bu te'vilin, Allah Teala'
mn miikelleflerin hidayete ermelerini murad ettigine del,alet ettigini 
soylemi§dir. Mu't~zile'nin soz konusu ettigi bu mes'ele iizerinde daha 
6nce a91klama yapmi§tlk. Burada ii9iincii bir gorii§ daha ileri siiriil
mii§tiir, ki buna gore ih1ida kelimesi; hem §ehirlere giden yolu bul
ma ve hem de Allah Teala'nm bir oldugunu bilmeye gotiiren yolu 
bulma manalarmda mii§terektir. Bu durumda ayet her iki manayt 
da i\!ine almi§ olacak ve mii§terek bir lafzm bir anda iki mana i9in 
kullamlmasm1 da gerektirmeyecektir. 

Be§inci Nevi: ccGokyiiziinii de, korunmu§ bir tavan k1ld1k. Fakat 
onlar bundaki ayetlerden yiiz \!eviriyorlar.JJ (Enbiya, 32) ayetidir. Bu 
ayette de birka9 mes'ele vardlr : 

Birinci mes'ele: Bu ayette semaya cctavan)J denmesinin sebebi, 
onun yeryiizii (diinya) i9in bir evin tavam mesabesinde olmas1d1r. 

ikinci mes'ele: ccKorunmU§ll kelimesi hakkmdad1r. Bu kelimenin 
manas1 konusunda iki .gorii§ vard1r: n Serna, diger tavanlar i9in 
cereyan etmekte olan dii§mekten, 96kmekten korunmu§tur: Nitekim 
cclzni olmad1k9a, gogii yerin iizerine dii§memesi i~;in 0 tutar.n (Haec. 
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ccO'nun ayetlerinden biri de, gogiin ve yerin O'nun buyruguyla 
rmas1d1r.» (Rllin, 25), «Allah, zeval bulmasmlar diye gokleri ve 
.1 tutmaktad1r. » (Fatlr, 41), <<Onlan koruyup gozetmek O'na agir

vermez.» (Bakara, 255) ayetleri bu gorii§ii desteklemektedir. 
Ayette ge~en <<korunmU§>> kelimesi; §eytanlardan korunffiU§, ma

' lna gelmektedir. ccVe onlan, kovulmu§ her §eytandan koruduk.» 
Hicr, 17) ayeti de bunu te'yid etmektedir. ~eytanlardan koruniamn 
asll oldugu konusunda da iki gorii§ var<ilr. Bunlardan birinci gorii~ 
e gore, gok §eytanlardan melekler vas1tas1yla korunmu§tur. ikiilci 
brii§e gore ise bu koruma y1ldlzlarla olmaktadir. Bize gore birinci 
orii§ daha kuvvetli goriinmektedir. <;iinkii ayetleri bu gorii§e ham

letmede nimetleri daha da biiyiitiip artmc1 bir mana vard1r. <;iinkii 
bu durumda Allah Teala onu korumay1, miikelleflerin iistiine dii§mc-
ine mani olmay1 iizerine almi§ oluyor. Oysa ikinci gorii§te boyle bir 

mana bulunmamaktadlr. <;iinkii cinlerin semayl dinlemesinden kor
kulmaz. 

U~iincii mes'ele: <<Fakat onlar bundaki ayetlerden yiiz ~eviriyor
lar.» (Enbiya, 32) ciimlesinin manasma dairdir. Yani: Fakat onlar 
hal,a Allah Teala'mn goklerde vaz'etmi§ oldugu delilleri; goklerin ha
reketleri, hareket keyfiyeti ve yonii, dogu§ ve batl§ yerleri, birbirle
rine biti§ik ve ayn olmalannda bulunan ibretleri, ince hesaba, son
suz hikmet ve iistiin kudrete delalet eden o hayret verici nizam gos
teren ayetleri dii§iinmeden yiiz ~evirip gitmektedirler, demektir. 

Dordiincii mes'ele : Ayet-i kerime'de ge~en ( Lr>tif ) kelimesiyle 
ilgilidir. Bu kelime ( ~ ) tarzmda tekil olarak da okunmu§tur. 
Bu durumda bir tek ayet degil de, ayet denen nesnenin cinsi murad 
edilmi§ olur. Buna gore ayetin bu k1smmm manas1 §Dyle olur: Onlar 
·semadan gelen oradaki aym l§1g1yla aydmlanmak, yild1zlanyla yol 
bulmak ve yeryiiziiniin onun yagmurlanyla canlanmas1 gibi diinyevi 
faydalanm kesinlikle bildikleri halde bunlann, yarat1c1S1mn varhgi
na ve birligine a~1k bir delil olduklanm dii§iinmeden · yiiz c;evirip gi
derler. 

A1tmc1 Nevi : ccGeceyi ve giindiizii, giine§i ve ay1 yaratan O'dur. 
Her biri bir yoriingede yiizer.» (Enbiya, 3·3) ayetidir. Burada da bir
ka~ mes'ele vard1r : 

Birinci mes'ele :Allah Teala once cc'Fakat onlar bundaki ayetler
den yiiz c;eviriyorlar.» · buyurduktan sonra burada .da o ayetlerin neler 
oldugunu birer birer zikretmi§tir. Zira Allah Teala gok ve yeri yara
tlp da gece ve giindiiz, soguk ve siCak dolaYlsiyla birc;ok faydalar elde 
edilecek ay ve giine§i yaratmarni§ olsayd1; kul111nna lutfetrni§ oldu
gu nimetleri eksik kalacak, hatta Allah Teala'mn kullarma bah§et-
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m~ oldugu nimetler sadece ay ve gtine§in kendilerine ait yorungeler
de hareketlerinden ibaret olacakt1. i§te bunun igindir ki Allah (c.c.) : 
«Her biri bir yorungede yiizmektedir.» (Yasin, 40) buyurmu§tur. Bu 
yortingede yuzmeyi biraz agahm : Rasatlarla gortilmu§tur ki, yildiz
larm muhtelif hareketleri mevcuddur. Bu hareketlerden biri butun 
ylld1zlan igine alan ve dogudan bat1ya dogru cereyan eden hareket
tir. Bu hareket, gune§in yapmakta oldugu gtinluk harekettir. Filozof
lann gogunlugu ve astronomi alimlerine gore, bu hareketten ba§ka 
bir de batldan doguya dogru cereyan etmekte clan bir hareket daha 
vard1r ki, bu hareket gezegen y1ldizlarda ag1kga gortildugu halde, sabit 
y1ld1zlarda ag1k degil, gizlidir. Filozoflar ve astronomi alimleri bu go
ru§lerini §6yle delillendirmektedirler : Hareket eden y1ld1zlara bakiyo
ruz. Bunlardan daha h1zh hareket eden bir y1ldiz, kendisinden daha 
ag1r hareket eden bir y1ldizla bir noktada bulu§tugu zaman onu ba
tida b1rak1p kendisi doguya gegiyor. Bu durum a.yda gok ag1k bir §e
kilde gortilmektedir. Batlda gtine§le bir araya gelen ay, bir iki gun 
sonra gune§ten uzak bir yerde gorunur. Bundan sonra her gun gune
§i biraz daha batlda b1rakan ay, nihayet aym onbe§ine dogru gune§in 
bulundugu yerin tam kar§Ismda olur. Aym doguya dogru olan yol
culugunda daha doguda bulunan y1ldizlar her gegen gece aya biraz 
daha yakmla§Ir. Ay, bu ylld1zlarm her birine kavu§tugu zaman onun 
bati tarafmdan ba§layarak tutuldugu (gortilmez oldugu) gortilur. Bu 
mu§ahede bize, hareket eden bu ylld1zlarm batldan doguya dogru ha
reket etmekte oldugunu gosterir. Keza sabit yild1zlarm da burglar bo
yunca cereyan eden ag1r hareketlerini ve bunlarm da batldan dogu
ya dogru oldugunu gormekteyiz. Bu zatlar boyle diyorlar. Fakat biz 
bu konuda onlar gibi du§unmemekteyiz. Bize gore boyle bir hareket 
imkans1zd1r. <;unku gune§ batldan doguya dogru ag1r hareket ediyor 
olsayd1 -§uphesiz bu hareketini, batldan doguya dogru yapmakta ol
dugu gunltik hareketi dolayiSiyla yapacaktl-; bir cismin bir anda 
iki ayn yone iki hareket yapmas1 gerekirdi. Bu ise muhaldir. Qunkii 
bir yonde meydana gelen bir hareket, hareketi yapan cismin hareke
tin meydana geldigi yonqe bulunmasmi gerektirir. Hal bOyle oldugu
na gore eger bir cisim bir anda iki ayn yone dogru hareket etseydi 
bu, onun bir anda . iki ayn yerde olmasm1 gerektirirdi. Bu ise muhal
dir. Burada §Oyle bir soru da akla gelebilir: Nigin gune§in doguya 
dogru yapti~ hareketi amnda batlya dogru, batlya dogru yaptlg1 ha 
reketi anmda doguya dogru olan hareketinin durabilecegini soyleme
yelim? Sizin bir §eyin bir anda iki ayn yone hareket etmesinin mu
hal oldugu §eklinde ileri surdugunuz goru§ ise dogru degildir. Mesela 
bir degirmen ta§l uzerinde bulunan karmca bir anda ta§ bir yone, 

en 
dog 
mu 

1g1 
Bu 
_ize 
ve 
mis 
deg 
e 1 

bir 
yilc 
nn 
kal: 
dilr 
sab 
lik 
fele 
de 
bir 
Ian 
ted 
d1zl 
ket 
ru§ 
tigi 
har 
yer 
en 

sur. 
yaJ 
leri 
§Uil 

Ols! 

yllc 
de 
kUI 
sin1 
ka 
Me. 



EnbJyil, 30-33) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSiRi 5317 

endisi diger bir yone hareket etmek suretiyle bir anda iki ayn yane 
dogru hareket edebilmektedir. Bu i'tiraza §U tarz bir cevab vermek 

Um.kiindiir: Giine§in bir yone hareket ederken diger yone dogru yap
• hareketin duracagi tarzmda ileri siirdiigiiniiz gorii§ii ele alahm. 

B • gorii§ yine sizin ileri siirdiigiiniiz esaslara ters dii§mektedir. Zira 
J.Ze gore feleklerin yapmakta oldugu hareketler durmazlar. Karmca 

·. e degirmen ornegine gelince bu her ne kadar ihtima.l dahilinde bir 
misal ise de bizim bahsettigimiz kesin delile kar§l ~1kabilecek gii~te 

egildir. Aynca tiim ytld1zlarm batldan doguya dogru hareket etmek
·e oldugu tarzmda ileri siiriilen gorii§ zay1f bir gorii§tiir. <;iinkii §Oyle 
bir gorii§ii benimsemek i~in hi~ bir mani bulunmamaktadlr: Biitiin 
yild1zlar dogudan batlya dogru hareket etmektedirler. Ancak yildizla
nn baz1s1 digerlerinden daha ag1r hareket ettigi i~in onlardan geri 
kalmakta, dolayisiyla onlann, ters istikamette hareket ettigi zanne
dilmektedir. Mesela Felek-i A'zam 24 saatta tam bir devir yapar. Oysa 
sabit ylld1zlarm bulundugu felek bu zaman i~inde ondan bir saniye
lik daha eksik bir devir yapmaktad1r. Bunu goren baz1 kimseler bu 
felegin bir ~saniyelik bir sure i~in biiyiik felegin donii§iine ters bir yon
de dondiigiinii zanneder. Oysa ger~ekte boyle bir §ey yoktur. Sadece 
bir saniyelik bir geri kalma SOZ konusudur. Binaenaleyh tiim yildiZ
larm yapmakta oldugu hareketler dogu yoniinden meydana gelmek
tedir. Bu hareketlerin en hlZhSI Slraslyla giinliik hareket, . sabit ytl
dlzlann hareketi, ziihal ytld1zuim hareketi ve en sonunda aytn hare
ketidir. <;iinkii ay, feleklerlerin en ag1r hareket edenidir. Bizim go
rfr§iimiiz bu merkezdedir. Yukanda zikrettigimiz delilin de te'yid et
tigi bu gorii§ varhk s1ralamasma daha yakm bir g6rii§tiir. Buna gore 
harelretin sonu Felek-i A'zam hareketsizligin sonu da en uzakta olan 
yeryiizii kiitiesidir. Felek-i A'zam'a en yakm olamn hareketi en h1zh 
en uzak olanm hareketi ise en yava§ olamd1r. 

Feleklerin boylamlan dogrultusunda yaptlklar1 hareketler konu
sunda soyleyeceklerimiz bundan ibarettir. Enlemleri istikarnetinde 
yaptlklan harekete gelince, bu a~1ktlr ve kuzeye ve giineye dogru egim
lerinin farkll1Ig1 sebebiyle olmaktad1r. Bu hiikmii verdikten sonra 
§Unu da ifade etmeliyiz ki : Eger ytld1zlar bu egimle hareket etmemi§ 
olsalard1, etkileri yalmz bir bolgeye mahsus olur ve diger yonler o 
ytldizlardan faydalanamazdl. Onlara yakm olan bir yer hep aym hal
de kallr; eger yaptlg1 etki mesela siCaksa orada bulunan tiim nemi 
kurutur, varllklan ate§ haline getirirdi. Hulasa ytld1zlann yoriinge
sinde olan yerler bir ~e§it, yoriingeye parelel olmayan yerler bir ba§
ka ~e§it, bunlarm ortasmda olan yer ise daha ba§ka bir ~e§it olurdu. 
Mesela, bir bolge siirekli kl§ olur; burada soguk ve buz olur, bir ba§-
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ka bOlgede siirekli SlCak bir yaz hiikiim siirer, daha ba§ka bir bolgede 
ise besinlerin olgunla§masma elvermeyen siirekli bir ilkbahar veya 
sonbahar olurdu. Ote yandan pe§pe§e devam etmekte olan donmeler 
olmay1p yildizlar ag1r hareket ediyor olsayd1, faydas1 az olmakla bir
likte son derece fazla olur ve hi9 giiney-kuzey yoniinde egilip meylet
memesi halinde meydana gelen duruma yakm bir hal vaki' olurdu. 
Bir de yildizlarm bu yapmakta oldugundan daha h1zll hareket etti
gini dii§iinelim. I§te o zaman yine faydas1zllk soz konusu olurdu. Fa
kat bahsettigimiz giiney-kuzey yoniinde sapma soz konusu oldugu za
man, bu meyil once hareketin bir miiddet bir bolge ve yonde olrnasi
m, sonra bir ba§ka bolge ve yone ge9mesini ve her bolge ve yonde ye
teri kadar kalmas1 neticesini dogurur ve bOylece ifrat ve tefritten ko
runulmu§ olur. Hulasa insan akh, mahlukatm ta§1d1g1 s1rlarm an
cak bir k1smma niifuz edebilmektedir. Ustiin hikmet ve sonsuz kud
retle kainatl idare eden ne yiicedir? .. 

Ikinci mes'ele : ((Her biri bir yoriingede yiizer.)) ayetinin kapsa
mma ay ve giine§ten ba§ka y1ldlzlar da girmedigi siirece ciimlenin 
yapl ve manasl bozuk ve eksik olur. Qiinkii sadece ay ve giine§le (iki 
§eyle) cemi ve «her biri» manalan dii§iiniilemez. Binaenaleyh, her 
ne kadar yildizlar ay ve giine§ gibi a91ktan a\!Iga zikredilmerni§lerse 
de, ayette bulunan cemi zamirinin kapsamma girmektedir. 

U9iincii mes'ele : Araplar donen her bir §eye <Cfelek» derler. Bu 
kelimenin 90gulu «eflak» gelir. Ilim erbab1 felegin mahiyeti hakkm
da ihtilaf etmi§lerdir. Baz1lanna gore felek bir cisim degil, bu yildiz
larm bulundugu yoriingedir. Dahhak bu gorii§tedir. Ulemanm 9ogun
Iugu ise felegin bir cisim oldugu ve yildizlann da bu cisim iizerinde 
dondiigii gorii§iindedirler. Bu gorii§, Kur'an'm zahiri manasma daha 
yakm goriinmektedir. Aynca felegin keyfiyeti de ihtilaflldir. Baz1 
alimler felek; giine§ ay ve yildlzlann kendisinde dallp gittigi korun
ffiU§ bir dalgadan ibarettir derken Kelbi onun, y1ldizlann i9inde ak1p 
gittigi toplu bir su oldugunu soylemekte, yiizme fiilinin ancak suda 
olabilecegini de delil gostermektedir. Bize kallrsa bu gorii§ dogru de
gildir. <;iinkii ko§arken ayaklanm uzatan ata da «yiizmektedir» de
nir. Filozoflarm 9ogunlugu ile astronomi bilginlerine gore ise felek 
§Oyle ta'rif edilir : Onlar katl cisimlerdir, ne ag1rd1r ve ne de hafiftir
ler. Onlar aynlmaya, birle§meye, 9ogalma ve azalmaya elveri§li degil
dirler. Bur·ada filozoflara cevab verecek degiliz. Qiinkii onlara cevab 
vermeye elveri.~li alan kitablarda bu cevablar verilmi§tir. Ger9ek §U 
ki, goklerin s1fatlannm neler oldugunu bilmek ancak nass ile miim
kiin olacak bir hadisedir. 

Di:irdiincii mes'ele: Alimler yildizlarm hareketleri konusunda da 
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h il8.f etmi§lerdir. Y1ld1zlann yapmakta oldugu hareketin iig miim
§ekli var<hr : 1) Felek sakin (durgun) olur. Y1ld1zlarsa onda, 

...li'gun suda hareket eden bahk gibi hareket ederler. 2) Felek de 
.ldlzlar da hareket halinde olurlar. Bu durumda y1ldizlarm hare
eti felegin hareketiyle ya aym yonde veya ters yonde olur; ya siir'at ve 

·ava§llkta felegin hareketinin aym w va ondan farkh olur. 3) Veya 
felek hareket eder, y1ldizlar ise durur vaziyette olurlar. Bunlardan bi
r ..nci gorii§ filozoflara gore batlld1r. t;ii~kii bu, feleklerin parl.alamp 
uynlma:suu gerektirir ki; bu muhaldlr. Ikinci gorii§e gelince, §ayet: 
Yild1zlar felegin yapt1g1 hareketin tersi is.tikametinde hareket ediyor
lar, diyecek olursak, bu da yine feleklerin pargalanmasm1 gerektirir. 
Bu hareketin felegin hareketiyle aym yonde oldugunu kabul edersek, 
bu durumda §ayet ondan daha h1zh veya yava§ hareket ederse yine 
pargalanmay1 gerektirir; aym yon ve aym siir'atle olmalan da parga
lanmayt dogurur. <;iinkii ylld1zlar bu durumda feleklerin hareketleri 
dolayisiyla hareket etmi§ olurlar ve kP.ndi hareketleri feleklerin ha
reketleri iizerine zaid hareket olare k kahr. Bu da pargalanmay1 ge
rektirir. 0 halde yalmz iigiincii §ekil kalmi§ oluyor. Buna gore yll
dizlar felege tesbit edilmi§ ve orada durmakta olacaklar; felek hare
ket edecek, bu hareket sebebiyle de y1ld1z hareket edecektir. 

Biz burada §Unu hemen belirtelim ki : Yukandan beri serdedilen 
gorii§lerin tiimii feleklerin pargalanamayacag1 gorii§ii dikkate alma
rak ileri siiriilmekted1r ve dogru da degildir. Dogrusunu soylemek ge
rekirse, bu iic; §eklin iigii de hadd-i zatmda miimkiindiir, Allah Teala 
da biitiin miimkinab yaratmaya kadirdir. Aynca Kur'an'm lafzmm 
delalet ettigine gore felekler durmakta, y1ldizlar ise suda bahklarm 
yiizmesi gibi o feleklerde yiizmektedirler. 

Be§inci mes'ele : Ke§§af miiellifi, ayette gec;:en ( J)' ) kelimesln
deki tenvinin muzafun ileyhden bedel oldugunu soylemekte ve ayetin 
manas1 : Onlarm her biri bir yi::iriingede yiizerler, §eklindedir, demek
tedir. 

Altmc1 mes'ele : ibn Sina ayette gegen ( .) _,~ ) <<yiizerlern keli
mesi ile «ben ay1 ve giine§i bana secde eder gordiimn ayetinde gegen 
( -:.r.~L... ) kelimesindeki c;:ogul §eklinin, ak1l sahibi varhklara mah
sus oir §ekil olduguna dayanarak, y1ldizlann da insanlar gibi konu
§abilen canlllar oldugunu ileri siirmektPciir. Oysa y1ld1zlarm burada 
insanlara mahsus siga ve c;:ogul bir kelimeyle vas1flanmalan onlann 
canll ve konu§abilen varllklar oldugundan degil, yaptlklan yiizme 
fiilinden dolay1d1r. (Razi, Mefatihel-Gayb, XXII, 162-168) 

«0 kiifredenler gormediler mi ki gokler ve yeryiizii yapl§lk idi 
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de onlan Biz ayirdik.,, Qe§itli nc.vilere ve farklara bOlerek Biz ayir
dik. Aslmda onlar tek bir §eydiler ve birle§ik bir hakikattilar. Muhte
lif hareketlendirmelerle onlar birbirinden aynld1. Gokler bir tek ya
piya sahipti. Muhtelif tahriklerle par~alanarak felekler olU§tU. Yerler 
de bir tek p~r~ayd1, keyfiyet ve hallerinin farkh olu§una gore katlar 
ve iklimler var edildi. Denildi ki : Gokle yer yiizii; aralannda hi~ bir 
aynk olmayacak bi\!imde birle§ik idiler, sonra aymld1lar. Ve yine de
nildi ki : Gokler ve yeryiizii verimsiz, yagmursuz ve bitkisiz idiler. 
bitki ve yagmurla onlar birbirlerinden aynld1. Bu takdirde goklerden 
maksad, diinya gogii olur. Bunun cemi olarak kullamlmas1 ufuklar 
itibanyladir. Kafirler her ne kadar bunu bilmeseler de, bu bilgiyi na
zarl olarak elde etme imkamna sahiptirler. c;unkii ay1rma arazi bir 
haldir ve gerek ba§langi~ olarak, gerek arac1 olarak vacib olan bir 
miiessiri gerektirir. Veya bilginlerin gorii§leri almarak kitaplar mii 
talaa edilmekle coyle bir miiesire ihtiya~ oldugu bilinir. Allah Teala; 
<<O ikisin buyurmu§ da ((onlarn dememi§tir. <;iinkii maksad, goklerin 
biitiinii ile yerin biitiiniidiir. uVe her §eyi sudan canh kildik.,, Biitiin 
canhlan sudan yarattlk. Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayette: «Al
lah her canhy1 sudan yaratmi§tlr.n buyuruyor. <;iinkii su, canlmm sa
hib oldugu maddelerin ba§mda gelir. Aynca canlmm suya ihtiyac1 ~ok 
fazlad1r. Bizzat canlmm sudan istifade etme ihtiyac1 da vard1r. Veya 
ayete §oyle de mana verilebilir : Biz her §eyi su sebebiyle canh kll
dlk, Su olmadan canhhg1m devam ettiremez. (Kadi Beydavi, Envar 
et-Tenzil, IV, 245) 

Burada gozler online serilmi§ bulunan kainat meydanmda bir 
gezinti yer ahyor. Bu biiyiik delilleri gormelerine ragmen gafil kalb
ler onu bilmiyorlar. Aynca ag1k bir goz, duygulu bir kalb Ve uyamk 
bir his ile dii§iiniildiigii zaman insan akhm hayretlerden hayretlere 
du§iiren biiyiik ger~ekleri onlar kavray1p idrak edemiyorlar. 

Goklerin ve yerin yapi§Ik iken sonradan aynh§Imn bildirilmesi 
ger~ekten uzerinde ~ok dli§linUlmesi gereken bir konudur a:stronomik 
teoriler bu kainat mucizesini a~Iklamak i<;in yapt1klan <;all§malarda 
hep,.. bu ger~ek iizerinde donup durmu§lar. Ve bin ii~ yiiz §U kadar y1l 
once Kur'an-1 Kerim'in belirttigi ger~ekleri kabul etmek zorunda kal
mi§lardir. 

Giiniimiizde buyuk yildizlar topluluklanm i~ine alan samanyolu
nun (Galaksi) ba§langi~ta birle§ik oldugu sonra aynlarak bugiinkii 
yuvarlak §eklini aldigi, yeryiiziiniin giine§ten bir par~a oldugu, hila
hare giine§ten aynlarak sogudugu esasma dayanan teoriye gelince, 
bu teori astronomik bir nazariye olmaktan ote hi~ bir §ey ifade etmez. 
Bugiin dogru olarak kabul edilebilir. Ama yarm bunun tersi de orta-
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atllabilir. Bir ba§ka zaman bu konuda ba§ka. bir nazariye meyda
c;Ikanhr ve bu dii§i.inceleri tamamen tersine c;evirebilir. 
Biz - yani islam akidesinin mensublan- Kur'an'm kesin olan 

Kl.imlerini bugi.in kabul edilip yarm reddedilebilecek kesinle§memi§ 
.:?.Zariyelere gore yorumlamaya 9ah§may1z. Bunun igin <<Kur'an'm 

( rolgesinden Kur'an'm beyanlanyla ilmi teori denilen nazariyeler ara
.nda mutabakat aramaya c;ah§miyoruz. Kur'an hi.iki.imlerinin; tec

besi mi.imki.in olan her zaman aym degi§mez sonuc;l~n doguran ke
.nle§mi§ ilmi gerc;ekle:r kar§ISmdaki durumuyla bu teoriler kar§ISm
aki durumu c;ok farklld1r. Mesela 1s1 kar§Ismda madenlerin geni§le

mesi, suyun belli bir dereceye kadar ISihmca buharla§masi ve belli 
bir derecenin altma di.i§i.ince donmas1 gibi kanunlardan bu nazariye 
c;ok farkhd1r. Onlar ilmi gerc;eklerdir. Bunlar ise teori. 

Bir ·kere Kur'an, bir ilmi nazariyeler kitab1 degildir. Tecri.ibi bil
gileri anlatan ansiklopedik bir eser de degildir. Bunun aksine Kur'an, 
bi.iti.ini.iyle hayatl hedef alan bir nizam kitab1d1r. insan kafasm1 di.i
zelterek kendi hududu i~erisinde c;ah§IP geli§mesini saglay1c1 prensib
leri koyan bir anayasad1r. insan aklmm geli§mesini saglayan, bir ce
miyet hayatm1 tanzim eden prensibler manzumesidir. Bunun otesin
de pratik bilgilerin sahas1 olan ci.iz'i ve mufassal konulara giri§mez. 
<;i.inki.i bu hususlar, dogru bir yola sevkedilen ve dizginlenen insan 
aklmm c;ah§ma sahasma giren hususlardlr. 

Zaman zaman Kur'an-1 Kerim buradaki gibi : «GOkler ve yer ya
pl§lk iken Biz aytrd1k onlan>> diyerek birtak1m kainat gerc;eklerine 
i§aret eder. Ve biz s1rf Kur'an'da varid oldugu i9in, bu gerc;eklerl 
kabul ederiz. Ama goklerin ve yerin birbirinden nas1l aynld1g1TI1 veya 
Galaksi ki.imesinden nas1l uzakla§tlgmi bilmeyebiliriz. Astronomik na
zariyelerin Kur'an'm buyruklarma aykm olmayan klSimlanm kabul 
ederiz. Ancak Kur'an'm ayetlerini, tutup c;ekl§tirerek o astronomik 
nazariyelerin pe§inden ko§turmay1z. insan elinin mahsllli.i olan eser
lerden Kur'an'm hi.iki.imlerini dogrulay1c1 istin'adgahlar aramay1z. 
<;i.inki.i Kur'an'm buyuruklan kesin gerc;eklerdir. Zaten as1rlar oncesi 
gelen bu kitabm hi.iki.imleri ile gi.ini.imi.izdeki astronomik nazariyeler 
c;ogunlukla birbiriyle c;ati§ma.z. 

'.Ayetin ikinci boli.imi.ine gelince - ki bu- «Ve bi.iti.in canlllan 
sudan meydana getirdik.n ifadesi ~ok mi.ihim gerc;ekleri ortaya ser
mektedir. Bu konu ilim aleminin ke§fi, c;ok mi.ihim bir hadise ola
rak kar§Ilanmi§, hatta bu yi.izden Darwin'e §eref madalyas1 verilmi§
tir. <;i.inki.i hayatm ilk kaynagmm su oldugunu onlara gore ilk once 
Darwin ortaya koymu§tur. 

Bu gerc;ek kar§Ismda dogrusu ~ok uyamk bulunmak gerekir. Bu 

'fefsir. C. X. F . 334 
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gergegin Kur'an'da varid olmas1 bizde bir hayret uyandirm1yor ve 
Kur'an'm dogruluguna bir §eyler eklemiyor. Zira biz, dogrudan dog
ruya Allah katmdan gelmi§ oldugunu kabul ettigimiz kitabm her buy
rugunu hig bir pe§in hiikme kap1lmaks1zm kabul eder ve inamnz. Ay
nca ortaya g1kanlan ilmi bulu§larm veya onun hiikiimleriyle ilmi 
prensiblerinin mu~afakatmm yahut muvafakats1zllgmm bizim imam
mlz iizerinde hig bir te'siri mevzuubahis olamaz. Bu hususta ancak 
§U kadan soylenebilir : Bu konuda Darwin ve hempalanmn ortaya 
at1klan te~miil nazariyesi, dogrudan dogruya Kur'an hiikiimleriyle 
~atl§maz. 

On dort as1rdanberi Kur'an-1 Kerim, kMirlerin dikkatlerini Al
lah'm kain·attaki san'at eserlerine geviriyor. Ve bu san'at eserlerini 
mevcudat sahnesinde ag1kga gormelerine kar§lhk inanmamalanru 
kotii bir durum olarak niteliyor: «Hala inanm1yorlar m1?» Halbuki 
9evrelerinde bulunan kainatm her zerresi onlan yiice Yaratlc1ya 
imana sevketmektedir. O'dur alemi idare eden ve hiikmii altma alan. 

Bilahare kainatm deh~et ctoll1 tablolarmdan bir btiliim seriyor goz
ler bnune: 

c<Yeryiiziinde insanlar sars1Imasm diye sabit daglar yerle§tirdik.n 
Boylece §U sabit ve sarp ctaglarm yeryi.iziini.in dengesini korudu

gunu ve sarsmtlya mahal birakmad1gm1 belirtmi.~ oluyor. Yeryiiziin
de deng&nin saglam§l ge§itli §ekillerdA olur. Diinyamn dl§tan kar§Ila~
tlgl bask1yla kendi ig yiiziinden yapt1g1 bask1 arasmda daglar bir den
ge unsuru olabilirler. Tabii bu muhitten muhite degi§ir. Bir yerde dag
larm di§a dogru yiikselmesi, ba§ka bir yerde gokiintiiye vesile olabilir. 
Ve bi:iylece dengenin saglanmas1 ger9ekle§ir. Her neyse bu ayet-i keri
me kesin olarak daglarla yeryiizii istikran ve dengesi arasmda bir ir
tibat bulundugunu belirtmektedir. ~imdi biz bu konuyu ilim ehline 
b1rakahm ve onlarm bu konudaki ~all§malarmm sonucunu bekleye
lim. <;iinkii bu husus as1l onlarm sahasma girer. Boylece Kur'an-1 Ke
rim'in serapa dogruluk misali olan bu hiikmii iizerinde fazlaca soz soy
lemeksizin onun vicdanlan yalayan duygulandiTlCl ilhamlarla ki§iyi 
dii§tinmeye sevkeden btiliimlerine gegelim. ibda' giiciine sahip kudret 
elinin §U biiyiik kainattaki idari hakimiyetini izlemeye gall§ahm : 

«Dogru yolda gitsinler diye geni§ yollar yaptlk.)) 
Daglardaki geni§ yollann zikredilmesi ve bunun yam s1ra hidayet 

noktasma i§aret buyurulmas1, once pratik bir gergegi tasvir eder. Son
ra da akide alemindeki bir ba§ka noktanm gizli bir yanma parmak ba
sar. Ve boylece daglarm iizerindeki geni§ yollardan gittikleri gibi ken
dilerini imana gbtiiren hida·yet yolunu bulurlar: 

«Gbkyiiztinii de korunmu§ bir tavan k1ld1k.)> 
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Kur'an'da ge\!en ( .!c-Jt ) gi:ikyiizii kelimesi, dogrudan dogruya 
celigin ifadesidir. Ve biz yukanya dogru baktlgimiz zaman, tavana 
nzer bir §eyin iizerimizde durmakta oldugunu gi:iriiriiz. I§te bunun 

Kur'an-1 Kerim gokyiiziiniin korunmu§ bir tavan gibi oldugunu 
de ed.iyor. Evet, kainatm ince nizam1 i<;erisinde her tiirlii sarsmtl
n ve Yikilmaktan korunmu§tur. Yiiceligin simgesi olarak Allah'm 

;'etlerinin gi:ikyiiziinden indirilmi§ olmas1 itibanyla her tiirlii leke
en korunmu§tur : 

«Fakat onlar bundaki delillerden yiiz \!eviriyorlar. O'dur geceyi ve 
undiizii, giine§i ve ay1 yaratan. Her biri bir yi:iriingede yiiriir.» 

Gece ve giindiiz iki k'ainat mucizesidir. Giine§ ve ay ise korkun\! 
Ai gok cismidir. Ve yeryiiziinde umumiyetle biitiin canhlarm, husu
iyetle de biitiin insanlarm hayatr iizerinde kuvvetli ve yakm bir ala

:<aya sahiptlr. Gece ile giindiiziin birbiri ardl Sira gelmesini, giine§le 
aym harreketini dikkatle izlemek, bir kere olsun bozulmayan bu ince
ligi seyretmek, bir an olsun geri kalmayan bu siirekliligi dii§iinmek .. . 
Dogrusu goniilleri Allah'm kanunlanmn, iradesinin ve yaratrc1 giicu
niin birligine inanmaya sevketmesi gereken \!Ok i:inemli bir husustur. 
(Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, X, 124-127) 

Gok Kiiresi 

Gok kiiresi rengi, tad1 ve kokusu bulunmayan gazlarm kan§Imm
dan ibarettir. Bunun yam s1ra su buhan da yer ahr. <;iinkii su buhan 
kuru hava-dan yogunluk bak1mmdan da ag1rhk bak1mmdan da daha 
azd1r. Bu ise yiice Yaratrcmm delillerinden biridir. <;iinkii 0 havaya 
buhan atmosferin yiiksek kiSimlarma ta§IYIP \!Ikarma imkanlanm ver
mi§ ve o kiSimlarda <;Ikan buhar, bulut yagmur halinde yeryiiziine inip 
topraktan fi§kiran tath sulann meydana gelmesini saglami§tlr. 

Havanm bile§iminde bulunan gazlarm en i:inemlileri az.ot ( % 78), 
oksijen (% 21) ve <;ok az miktarda i:iteki gazlar ( % 1) bulup.ur. Atmos
ferde yiiksek miktarda azotun bulunmas1 yangmlann si:inmesinde bii
yiik i:inem ifade etmekted.ir. Eger azot oram dii§iik, oksijen oram yiik
sek olsayd1 (% 78) orman ve diger alanlardaki yangmlann hi\! biri
sinin si:indiiriilmesi miimkiin olmazd1. Keza atmosferdeki azot sayesin
de §im§ek ve y1ldmm meydana gelmekte, bunlar azotun topraga ta•§m
masma, suda erimesine ve ziraatm miimkiin olmasma yard1m etmek
tedirler. insanlar sun'i giibreyi ke§fetmezden once yeryiizii tabii ola
rak bu yolla ziraata elveri§li bir hale gelmi§ti. Yagmur havaYl y1kar. 
Gi:ikyiiziindeki kirleTi, pislikleri ve mikroplan temizleT. Yagmur yag
diktan sonra havanm ne kadar tath oldugu bilinmektedir. KI§m bile 
yagmurdan sonra havada 1smma olur. <;iinkii yagmur haline donii§en 
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buharda sakll bulunan 1s1 c;:evreye yay1hr. Bu ISIYI deniz suyu giine§
ten almaktad1r. Giine§in ISISiyla buharla§an ha:va yagmur halinde tek
!1ar yeryiiziine inerken c;:evresine lSI dag1tmaz. Atmosferdeki oksijen, 
canh varhklann nefes almasm1 ve 6ziimlemesini saglar. Hava karu te
mizlemek ve insanogluna c;ah§ma giiciinii te'min etmek iizere akciger· 
lerimiz tarafmdan emilir. Gage dogru yiikseldikc;:e hava m:iktan aza
laca~ndan havadaki oksijen miktan da azahr. Deniz seviyesinde ha
vadaki oksijen miktan 200 birim ise, 10 kilomet:re yiikseldiginde 40'a 
20 kilometre yiikseldiginde 10'a dii§er. Bundan sonra her 30 kilomet
rede de iki birim iner. Yani insan 10 kilometre yukanya g1kacak olur· 
sa tamamen bogulur. Bunun i~in ya gaz tiipii kullamlmasi lazimdir. 
yahut da korunmu§ bir yere sigmmasi. 

Kur'an-1 Kerim, havadaki oksijen miktanmh yiikseldik\!e dii§me
sine ve teneffiis edilen bu oksijenin insan saghg1 ic;in yeterli olmaya
cagma i§aretle §6yle buyuruyor : «Dalalete dii§iirmek istediginin kal
bini de 6yle dar ve kasvetli k1lar ki ona gage <;:Ikmak kadar zor ge
lir.» (En'am, 125) . 

Eger ba§lan'giCmdan beri diinyadaki varllklar havanm oksijeninj 
ahp karbondioksit salarak havay1 kirletmi§ olsalardi ve bunun dl§In· 
da bir ameliye mevcud olmasayd1, zamanla havamn ic;indeki oksijen 
miktari tiikenecek ve yeryi.iziindeki yaratlklar nefes alamayacak du
ruma geleceklerdi. Ama Yiice Yarat1c1 bizi yeryiiziine yerle§tirdigi gibi 
kloroform ad1 verilen oziimleme ameliyesiyle oksijenin tiikenmesini 
onleyen degi§ik bir ameliyeyi var ederek h'ayatm devamm1 saglami§
tlr. ~6yle ki : Bitkiler havadaki karbondioksiti ahrlar, giine§ I§Igmm 
etkisiyle sat oksijeni ay1rarak tekrar havaya verirler. ic;:indeki karbo
nu da biriktirirler. Bitki, bu karbonu kokiiniin te§ekkiiliinde, sakkari
Z'asyon ameUyesinde ve geli§mesinde kullamr. ~iiphesiz ki bu oziimle
me olay1 Yaratlcmm fevkalade biiyiik mucizelerlnden biridir. Kirli olan 
havadaki k~rbondioksiti ahp sonra ic;indeki saf oksijeni di§an bu-a:ka
rak alman karbondioksitten bitki ic;:in Iaz1m olan organik yaplyi sag
lamak ve hayvanlar aleminin g1dasm1 bu yolla te'min etmek. Biitiin 
canhlar g1dalanm havanm karbondioksitinden antllmi§ olan karbon 
sayesinde te'min etmektedirrler. insanoglu neden bu gerc;:ekleri dii§iin
mekten k~ImYQr ve bunlann tes'adiifen meydana geldigini iddiaya 
yelteniyor? ~iiphesiz bu ger~ekler kar§Ismda duyulan c;ah§maz hale 
getirmek, Yaraticmm giiciinii takdisten kac;:mmak demek; fikir hiir
riyetini 6ldiirmek, vicdam kasden ortadan kald1rmak demektir ki, bu 
insan ic;:in en biiyiik Irotiiliiktiir. 

Dedigimiz gibi hava su buhanm ta§Ir, yiikseklere \!Ikmca hava 
sogur. Soguyunca ic;:indeki buhan ta§Iyamaz hale gelir ve su buhan 
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iik noktac1klar halinde yogunla§Ir. Mevcud 1s1 derecesine bagh ola
k yagmur veya kar tanecikleri halinde tekrar di.inyam1za iner. Yag

r yi.ikli.i bulutla yagmur yi.ikli.i olmayan bulut arasmda ne fark 
rd1r? Mesele gayet basittir. Yagmur getiren bulutun yogunla§a.bil-
esi, ic;indeki su buhanm b1rakarak yagmur, dolu veya kar halinde 
ryi.izi.ine indirmesi ic;in bir yard1mc1ya ihtiyac1 vard1r. I§te bu yar.:-

1IDC1 esen ri.izgard1r. Nitekim bu hususta Yi.ice Allah §6yle buyur
. aktad1r: «0 Allah ki Ri.izgarlan gonderip bulut.lan yi.iri.iten, onlan 
okte diledigi gibi yayan ve k1s1m k1s1m y1gan Allah'ttr. Artlk sen de 
ralanndan yagmurun «;1ktlgm1 gori.irsi.in.» (Rum, 48) 

«Ri.izgarlan da a§1lay1c1 olarak gonderdik, gokten su indirip onun
a sizi sulad1k. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.)) (H1cr, 22) 

• I 
I§te gokyi.izi.i ile yeryi.izi.i arasmdaki su deveram boyle te§ekki.il et-

:nektedir. Tat11 suyun, ic;inde ya§ad1g1m1z bu bi.iyi.ik feza kesimindeki 
'1ikayesi ma'lumdur. Gi.ine§ l§mlan okyanuslardaki ve denizrerdeki su
arm bir k1smm1 buharla§tlnr. Buharlar yukan dogru yi.ikselir ve ha
.-a tarafmdan goge «;lkanhr. Yi.iksek k1s1mlarda bulutlar haline gelir 
:e bulutlardan inen yagmurlar yeniden 1rmaklan, su kaynaklanm mey
dana getirir ve oradan sular denizlere akar gider. Teneffi.is ettigimiz 
havayt mikroplardan antan yagmur, tatl1 su kaynagm1 te§kil eder ki 
su yeryi.izi.indeki hayatm esasm1 meydana getirir. ister kuyulardan, 
lSter mnaklardan, ister «;e§melerden, ister yagmurlardan elde edilsin 
yeryi.izi.inde haya;tm kaynag1 sudur. Havanm en onemli ozelliklerinden 
birisi de, di.inyam1z1 aydmlatici bir tabaka olmas1d1r. Yeryi.izi.ini.in i.is
tiinde hava ki.iresi 1.000 kilometrelik bir rniktar uzamasma ragmen 
giindi.izi.in di.inyam1z1 aydmlatan tabaka 200 kilometrelik geni§l'igi olan 
ince kabuk ta;bakasidlr. Gi.ine§ten 91kan l§mlar nisbeten bi.iyi.ik kesa
fete haiz olan tabakada par9alamp dag1hr. En c;ok dagiLan renk mavi
dir. Bu yi.izden gok kubbesi mavi renk ahr. ~u halde mavi kubbe, sa
dece bir l§lk oyunudur. Yi.ice Allah l§mlan muhtelif yonlere dagltml§
tu. Boylece gi.indi.izi.in evlerimiz degi§ik yi:inlerden l§lk ahr. Biz bir fii
zeye binip bu aydmhk tabakamn i.izerine c;Iktlg1m1z zaman diinyaml
zm yeniden karard1gm1 ve gokyi.iziinde ba§ka ytld1zlarm belirdigini go
riiriiz. Giine§ zaman zaman goriili.ir zaman zaman kaybolur. Ama l§lll
lan cisimler iizerine igne ucu gibi yans1r. ic;inde bulundugu karanhk 
feza bo§lugunu aydmlatamaz. Diinya ekseni etrafmda d6ndiik9e ka
ranhk tabakadan aydmhk tabakaya dogru bir g~i§ ba'§lar. Nitekim 
bu hususta Kur'an-1 Kerim Yasin suresinde §i:iyle buyurur: «Gece de 
onlar ic;in bir delildir, giindiizii ondan s1y1rmz da karanhkta kahve
rirler.» (Yasin, 37). Bir koyunun derisi soyuldugu gibi fezadaki giin
diiz de geceden soyulur. 
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Daha once de belirttigimiz gibi gok kiirenin en biiyiik faydalann
dan birisi de, bizi zaman zaman oldiiriicii olan ve fezada yaygm halde 
bulunan I§mlardan korumas1, meteorlardan ve bldtiriicu gok ta§larm
dan muhataza etmesid'ir. Aynca fezadaki yuksek ve alc;ak ISilardan da 
bizi korumakta ve kainat1m1zm ISISmi s1fmn altmda 270 derecede tut
maktadir. Dunyam1zm tavam olan atmosferin bizi §errinden korudu
gu I§mlarm en tehlikelisi gune§ tarafmdan gi:inderilen iiltraviyole 1§111-
landir. Bu I§mlar c;ok yakiCidirlar. Ancaik atmosfer, bunun pek c;ok has
tallk ic;in fay:dall olan az bir krsmmm dunyam1za ula§masma musa
ade etmektcdir. Ultraviyole I§mlanndan istifade ediiecek yerler deniz 
kiyilanyla ytiksek dag tepeleridir. Atmosfer, dunyam1zm yuzeyini a§lll
ma fa,ktoruyle a§md1rarak, iizerinde hayatm elveri§li olmasm1 sagla
ffil§tlr. Ru.zgar, yagmur, kar ve dalgalar her an daglardan kayalan par
c;alayarak ziraat ic;in elveri§li topragm olu§masm1, dalgalar karalara 
vurarak kumlann te§ekkiiliini..i saglarlar. Yerytiziindeki hayat ic;in at
mosferin bu a§md1rma ameliyesi pek onemlidir. Nitekim Yiice Kur'an 
bu konudan §Oyle bahseder : «Bundan sonra da yeri do§edik.» (Naziat, 
30) Balik ve benzeri deniz hayvanlan havanm oksijenini su yoluyla 
te'min ederler. Bunun i~in akvaryumlarda beslenen sus ballklarmm 
suyunun degi§tirilmesi gerekir. Bugun yeryuzunde 3 milyardan fazla 
niifus ya§amaktadir. Bu niifus dunyanm nimetlerinden kar§11lks1z ola
ra:k istifade etmektedir ki, bunu atmosfere borr\!ludur. Hava akimlan
nm ve riizgar hareketlerinin diinyam1zm muhtelif mmtlkalarma uy
gun olc;ude ISimn yayllmasmda ne kadar onemli rol oynad1klanm bize 
meteorolojik gozlemler bildirmektedir. Hava, donencelerle ve-ya ekva
tordan ald1g1 lSlYl kutub bolgelerine kadar ula§tmr. Keza denizlerin 
yiizeyinin giine§ten elde ettikleri ISlJl su buhan hal'inde toplayan bu
lutlar, hava akimiyla susuz alanlara dogru siirtiklenir ve ytikselen ha
'Vamn su buhanm ta§Iyamaz hale gelmesinin neticesinde insanlarm 
faydasma olmak tizere yerytiztine iner. Aslmda bizim, Allah'm bu ni
metlerini iyice ara§tmp '§tikretmekten ba§ka yapmam1z gereken bir 
'§ey yoktur. 

«'§tiphes'iz ki; goklerin ve yerin yarat•ll§mda, gece ile gtindtiztin 
degi§mesinde, insanlara yararll §eylerle denizde ak1p giden gemHerde, 
Allah'm gokten indirip yerytiztinti oltimiinden sonra diriltt'igl suda, her 
ttirlti canl!y1 orada yay:masmda, rtizgarlann degi§tirilmesinde, gokle 
yer arasmda emre haz1r bekleyen bulutta elbette akleden bir kavim 
ic;in ayetler vard1i. » (Bakara, 164) 

Gece yans1 balkonunuzda oturup gokytiziinti gozlediginiz zaman 
goriirsiiniiz 1d, y1~nlarca meteor tisttiniizde h1zla kay1p dti§mekte ve 
size yakla§madan once ya,mp kiil olmaktadular. Meteorlar hava ile 
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stirtii§menin neticesinde kazand1klan yiiksek 1s1 sebebiyle yanar ve 
akkor hale gelirler. Saniyede yirmi veya daha fazla millik bir h1z ka
zamrlar. 

Bu yanan meteorlarm par9alan yogunla§an 9ekirdek adm1 ahr ve
ya bu noktalardaki havadaki su buhan bulutun i9erisinde su veya kar 
halinde toparlamr. Gozlemle tesbit edilmi§tir ki gokyiiziinde meteor
lar bol olduk9a yeryiiziinde yagmur da fazla yagar ve diinyam1z bOy
Ieee hay1r ve berekete nail olur. ~iiphesiz ki atmosferin faydalanm ve 
onemini b,urada s1ralayacak durumda degilim. Bu sayd1klanm1zm ya
m s1ra iletken rolii oynaT. Bitkilerin a§Ilanma.smda onemli rol ahr. At
mosferin bir unsuru olan riizgarlar sayesinde gemiler denizlerde yiizer. 
i:nsanoglu heniiz sun'i giibreyi bilmeZ'den once §iffi§ek ile yery".iziine 
azot inmekte ve boylece yeryiizii tanma elveri§li olmakta idi. Atmos
fer tabak,asimn onemini §Oyle s1ralayabiliriz : 

1 -- Sudaki canlllarm da ya'§amasi i9in gerekli olan oksijen at
mosfer tabakasmda bulunur. 

2 - Diinyamn sathmdan uzakla§t1k9a havada u9an ku§lann U9U
§Una elveri§li bir ortam roliinii oynar. 

3 - Bitkilerin govdesini meydana getirmek i9in laz1m olan kar
bondioksiti §ekere 9evirir ve bundan bitki ki:ikii ve aga~ kokii meyda
na gelir. Karbondioksii deveram zamanla oksijenin tiikenmesini im
kansizla§tmr. Qiinkii bitkileT, gii:Oe§ l§Igl sayesinde havanm karbondi
Oksitin'i. emer ve onu saf oksijen haline 9evirir. 

4 - Hava, su buharmdan daha ag1rd1r. Yogunluk oram 5j 8'dir. 
Bu sayede hava su buhanm ta§lf. Ancak yiikseklere 9Ikmca sogur ve 
su buhanm ta-§Ima giicii azahr. Boylece yogunla§ma olay1 ve bulutlar 
meydana gelir. Bulutlardan hayat i9in elzem olan tath su kayna~ olan 
yagmur yeryiiziine iner. 

5 - Ha:va sesin iletilmesini saglar. 
6 - Riizgar ve yagmurla birlikte atmosfer olaylan diinya yiize

yinin hayata elveri'§li k1hnmasm1 te'min eder. 
7 - Giindiiziin aydmh~ saglar. 
8 - Meteorlan ve gok ta§lanm par9alar. Eger diinyam1zm tava

m hava §eklinde degil de kah bir §ekilde olsayd1; bir siire sonra atmos
fere 9arpan meteorlar ve gokta§lanyla par9alamrd1. Ama Yiice Yara
tici yeryiiziiniin tavanmm bu cisimleri par9alamasm1 ve bunlann ok
sit halinde siizillmesini irade buyurmu§tur. 

9 - Gok ta§larmdan ve meteorlann par9alanmalarmdan meyda
na gelen toprak ve tozlar, yagmurlama ameliyesini miimkiin k1lan en 
onemli fatktorlerdir. Qiinkii bu tozlar bir yogunla§ma niivesi meydana 
getiTirler ve orada biriken su damlalan kar ve yagmur halinde yeryii-
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ziine iner. 1946 y1hnda a'tmosferde biiyiik bir meteor par\!aland1 ve bu 
olay M1s1r'da a91k9a goriildii. ~ayet bu meteor atmosferde par\!alanma
YIP diinya:m1za ula§ml§ olsayd1 1908 yilmdra Sibirya'ya dii§en bii·yiik 
meteorun yaptlg1 gibi diinyam1zm biiyiik bir bolgesini mahvederdi. Ge
rek Sibirya meteoru ve gerekse Arizona meteoru par\!aland1g1 yerdeki 
100.000 metrekarelik bir alam mahvetmi§ti. 

10 ----' Ha vadaki yiiksek azot or am yangmm sonmesine yard1m et
mektetiir. Eger havamn bile§iminde yiiksek derecede azot olmayip ok
sijen olsayd1, yangmlann sondiirillmesi imkansizla§Irdl. Bu da Allah'm 
bi:ze bir lutfudur. 

11' - Fezadan ve giine§ten gelen bir\!ok oldii'riicii I'§mlan atmos
fer tabakas1 ahkoyar ve diinyam1za gelmesini onler. Bu konuda man
yetik alan onemli rol oynar. Hava, §effaf bir madde olma ozelligiyle 
yeryiiziinde gorme yetenegini te'min eder. 

12 - Riizgarlarm hareketi, bulutlarm ta'§mmas1 ve yagmurun 
yagmas1 gibi ameliyeler, aslmda giine§ enerjisinin diinyam1zm yiize
yine adil oi:arak dagitllmaiSim saglayan ameliyelerdir. Qiinkii bu saye
de giirre§ enerjisi 90k alan yerlerden .1s1s1 az clan yerlere dogru ta§mlf. 
Bilimsel olarak buharla§ma ve yogunla§ma ameliyesinin giine§ten diin
yarrmzm yiizeyine gelen enerjin'in 1/ 3'ini kulland1~ tesbit edilmi§tir. 
Ne yiicedir 0 yaratlc1 ki §Oyle buyurmaktad1r : 

((Goklerin ve yerin yaratih§mda, gece He giindiiziin degi§mesinde, 
insanlara yararh §eylerle denizde ak1p giden gemil.erde, Allah'm gok
ten indirip yeryiiziinii ohimiinden sonra dirilttigi suda, her tiirlii can
llyi orada yaymasmda, riizgarlarm degi§tirilmesinde, gokle yer ara
smda emre haz1r bekleyen bulutta elbette akleden bir kavim i9in ayet
ler vard1r.n (Bakara, 164) 

Biitiin bunlarm tesadiifen meydana geldigini ve bunlan yarata
mn bulunmad1gm1 soyleyebilecek bir ki§i 91kabilir mi? ~iiphesiz ki bu
nu soyleyecek olanlar Allah'm delillerinden yiiz 9eviren budalaliard1r. 

Atmosfer ta'bakas1 pek \!Ok boliimlere aynhr, ancak ger9ekten han
gi taJba~amn nerede ba§lay1p nerede bittigini kestirmek miimkiin de
gildir. Hatta miitehass1slar bunu ta'yin edememektedirler. Ancak bu 
aynmm esas1 genellikle 181 derecesinin farkhhgma da.!yanmaktad1r. 
1950 y1lm'da Sidney tarafmdan atmosferin ii9 ana tabakaya avnld1g1 
ortaya konmu'§tur. Bunlar stratosfer, mezosfer, iyonosferdir. Bilahare 
Sidney, mezosferi iki tabakaya ayirm1§ ve her biri arasmda:ki maksi
mum ISl derecesini 6l9ii alm1§tlr. Oteki meteoroloji bilginleri ise tro
pesferi 80 kilometre yukanlara kadar stratosfer olarak kabul edilen 
k1s1mlan i\!'ine alacak §ekilde tasnif etmi§lerdir. Ve troposferi eski ad1 
iyonosfer olarak adland1rmak gelenek halindedir. 1960 yilmda Sovyet 
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bilgini Nikolay yeryti.zti. tabiatl beynelmilel kongresinde Helsinki'de 
verdigi bilgide stratosferle troposfer arasmda 50 kilometrelik bir fark 
oldugunu ifade etmi§tir. Mezosfer ise, stratosferle iyonosfer arasmda 
yer alrni§tir. Normal hava rasatlan ic;in kullamlan balonlar hemen he
men atmosferde 30 kilometreye kadar yti.kselirler. Bunun i<;in stratos
fer, ti.st ve alt basamaklan olmak ti.zere ikiye aynlmi§tlr. 30 kilomet
relik sm1r, ozon gazmm fazla bulundugu ti.st stratosfer bolgesinin hu
dudu olarak kabul edilmi§tir. Alt bolgede kalan stratosfer bOlti.mti.nde 
havadaki ozon gaz1 muhtelif hava kti.tlelerinin deveramnda rol oynar. 
Bir ba§ka bilgin atmosferi 80 kilometreye kadar homosfer ve bunun 
otesinde kalan klSlmlan ise hidfosfer diye tasnlf etrni§tir. Dti.nyarn1Z1n 
yti.zeyinde yti.zlerce kilometre yti.ksekliklere <;Ikmca atmosfer tabaka
smdaki molekti.llerin c;ogu dti.nyanm c;ekim alanmdan 91kar ve bo§luk
ta istedigi yorti.ngede hareket eder. Bu tabakaya iksosfer ad1 verilir. 
Dti.nyam1zm yti.zeyinden yukan dogru <;Iktlk<;a hava basmc1 h1zhca dti.
§er. (Cemaleddin el-Fendi, Allah ve Kainat, 157-177) 

0 kti.fredenler gormediler mi? Baksalar a. Veya haberleri yok mu, 
sorsalar a. Veyahut §U re'y ve fikirde degiller mi ki gokler ve yer §U 
gordti.kleri alemin yukan klSffillll te§kll eden yti.ksekler ve alt klSilll· 
m te§kll eden yer ratk idiler, ikisi de deliksiz idi, yukandan yag
mur yagm1yor, yerde ot bitmiyordu, bunu gorti.yorlard1. Veyahut 
yer, dags1z deresiz yekpare, gogti.n boyutlan, gti.ne§ ve ay, cirim
leri ve y1ldizlan yoktu, yekpare idi, veyahut yer, gok cisimlerine 
biti§ik hepsi bir §eydi. 0 mti.tenevvi' ecram ve ecsam yok hepsi bir
birine . benzeyen bir madde idi. Veyahut he psi ba§langi<;ta yok ol
makta mti.§terek idi, haric;de mevcud ve mti.temayiz degil idi. Bunla
n da gorti.len hallerden gorti.§ ve istidlal ile veya nakl ve i§itme ile bi
lirler. Veya bilebilirler. Baksalar a, oyle iken biz onlan fatkettik (Ratk 
lti.gatta bir §eyin bir §eye zam ve ekleme suretiyle biti§ikligi, fatk da 
fek gibi kopanp ay1rmaktir. Bu ayetteki ratk ve fatk hak'kmda ba§h
ca ti.<; mana beyan etmi•§lerdir. Birincisi; ibn Cmer ve ibn Abbas (r.a.) 
tan bir rivayette sema, ratk idi yagmur yagrruyordu ve arz ratk idi ot 
bitirmiyordu, sonra Allah semay1 fatk etti yagmur yagd1rd1, arz1 fatk 
etti ot bitirdi, denilrni§tir. Bu surette g6rme goz ile olabilir fakat ratk 
ve fatk mecazidir. ikincisi; ibn Abbas'tan, ikrime, Hasan, Katade ve 
ibn Cti.!beyr tariklanyla bir rivayette : Semavat ve arz ikisi biti§ik bir 
§eydi, Allah aralanm ay1rd1, demektir. Bu mana ilk madde nazariyye
sine uydugu gilbi arzm §emsten aynlmi§ olmas1 hakkmda!ki son naza
riyyeye de temas eder. Bu surette ratk ve fatk hakikattir. Fakat gor
me, ilmi gorti'§ ve re'ydir. U<;ti.ncti.sti.; ratk yoklukta i§tirak, fatk kact 
ve temyiz manasma olmaktlr. Bu da baz1 mti.fessirlerin dirayet yoluy
la anladrklan bir manad1r. Bunda g6rii§ ilmi gorii§, ratk · ve fatk me-
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cazd1r. Maamafih g6sterdigimiz vechile ayet uc;une de muhtemil ve 
tic; mana da sahihtir ve birle§tirilmelerinde .-;eli§ki yoktur.) kopardlk 
yok iken yara;tildilar, bir §ey iken c;ogald1lar. ibtida duman gibi bir 
madde iken say1s1z cirim ve cisimle oldular. Bir tabiatta kalamay1p 
muhtelif t~biatlara tenevvu' ettirildiler, yer, goklerden aynld1, yuka
nsmdan yaginur yagdmld1. Uzerinde otlar bitirildi. Ve her canh §eyi 
sudan husule getirdik yani gerek bitki ve gerek hayvan, gerek insan 
canh olan §eyin hayatma suyu sebeb k1ld1k. Baz1lan burada sudan mu
rad nutfe oldugunu s6ylemi§lerdir. Lakin bu Surette hayvanlardan bir 
k1smrm canll mefhumundan t;Ikarmak icab edecektir. Halbuki su za
hiri vechile as1l manasma oldugu takdirde her §eyin canll kilmi§l, mef
humu alelumum hayvanlardan ba§ka ·bitkilere de §amil olacaktlr. Ve 
filhakika gerek hayvani hayat ve gerek nebati hayat suya olan ala
kasi rn8!ll1mdur. Son zamanlarda suyun en miihim unsurunu te§kil 
eden oksijen butun elementlerin esas1 gibi mutalaa olunmaya iba§ladi
gma gore Kur'an'm lbu ihtan daha §limullu bir hakikata i§areti de 
ihtiva etmi§ olur. Gerc;i organik kimyada karbon bir esas olarak mu
talaa edilmektedir. Ve hayatm hava ile de alakas1 vard1r. Fakat §ey 
lafzmm zikri ba§kalanna da aykm olmad1g1 gibi bunlar umum ic;in 
su ka;dar bariz ve g6ru1Ur olmadigmdan burada en zahir deli! ileri su
riilmii§tur ki o da sudur. Suyun ratk ve fatk ile munasebeti at;Ik ve 
herkes ilt;in zahirdir. Tabiat uzerinde bu ratk ve fatk ve bu tahvil o 
kftf.irlerin g'Orup durduklan veya re'y ve fikr ile bildikleri veya haber 
ald1klan bir fiil ve te'sir oldugu halde yine de imana gelmezler ha .. . 
Bir sudan yaratlldrklanm bilirler de halft Allah.m san'·at ve etkisine 
inanmazlar, tabiat tabi•at derler dururlar ha ... i§ tabiata kalsa idi 
tabiat kendi kendine degi§ir mi idi? Gokler ve yer yoktan vucuda ge
llrler miydi? Veya yer, gokten aynllr m1yd1? Veya kuru havada yuka
ndan yagmur yagar, kuru toprakta otlar biter miydi? Sonra o katl ta
biatla~da aym bir sudan muhtelif hayatlar husule gelir miydi? in
sanlar olur muydu? Kendileri hayat bulur muydu? Onlar kendilerini 
par~alanmaz m1 zannediyorlar? ((Hal:buki onlan · yaratan Biz, o yerde, 
kendilerini sarsmasm diye a~r bask1lar yapbk.>> Yani gokten ayudi
gimrz ve iizerinde kendilerine sudan hayat verdigimiz insanlan, arz 
hareketiyle c;alkalay1p muztarib etmesin, sakin olacak yer 'bulsunlar 
diye, o arzda suya mukabil katl, oturakh k1talar, daglar husule geltir
dik. Bir dli'§linmeli ki yeryiizu aki§kan bir halde kalsa idi ve arz ha
:reke·t ettikc;e insanlar c;alkalamp dursa idi, ne biiyuk 1zhrab olurdu, 
toprak kutlesinin yarat1lmas1 ve daglarm kaz1k gibi oturtulmasi ile 
bu 1ztlrab bertaraf e'dilip arz, be§.er hayatl ic;in oturulabilir hale geti
rildi. Ve onda bir tak1m meydanlar, yollar yaphk ki hidayeti bulabil-
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sinler isteklerine dogru gidebilsinler veya hak yolunu tutsunla·r, Senla
Yl da oyle bir tavan yaptlk ki §eytanlarin taarruzundan mahfuz. ve .. 
yahud ma'lum va:ktine kadar fesad ve inhila.lden mahfuzdur. Onlar ise 
bunun ayetlerinden yiiz ~evirmektedirler. Semada Allah'm kudret ve 
vahdaniyyetine delalet etmekte bulunan bunca deiillerin delaletlerin
den yiiz \!evirip ge~iyorlar. 

Halibuki Allah O'dur ki; geceyi ve gundtizti gtine§i ve ayi yarat
illl§hr. Her biri bir felekte yti~ii:yorlar. Demek ki zannedildigi gibi on
tan felek dondtirtiyor degil, onlar felekte ve her biri bir felekte ytizti
yorlar. Felek, devreden §ey demek olduguna gore, baz1lan felegi bir 
donen cisim saym1§lard1r ki bunlar, zamanlannm fenn telakkisine ka. 
p1lm1§ g.Ori.iniiyorlar. Halbuki Dahhak'tan rivayet olundugu iizere fe
lek, yildizlann donii§ yeri yani devrettigi mahal diye ta'rif edilmi§tir 
ki s1rf riyazi bir ifadedir. Son zamanlarda lisamm1zda 'bu medar keli
mesi gibi «mahrek» demek de 1stllah olmu§tur. Biri devirden mekan 
ismi, lbiri de hareketten mekan ismidir. IA.yette yalmz giine§ ve ay mez
kur oldugu halde haberde tesniye getirilmeyip de ikiden ziyadeyi ita
de eden cemi sigas1yla «yiiziiyorlarn buyurulmas1, §ll~n-1 dikkat g6-
riil'mii§tiir. Burada mii1fessirler birka\! vecih soylemi§lerdir. Birisi gii
ne§, ay ve )'lld1zlar takdirinde olmas1d1r ki giine§ ve aym yamnda. yil
dizlar atllmi§ s<mra da kiil ve cemi ile hepsine i§are.t olunmu§ demek
tir. Ikincisi bu karine ile gtine§ ve aydan y1ld1z cinsi kasdedilmi§ ol
masidir. Bunu baz1lan dogu§ yerlerinin ihtilat1 i'tibanyla giine§ ve 
aym ~oklugu gibi miilahaza etmek ve binaenaleyh diger ylld1zlan su
sulmu§ b1rakma'k istemi§tir. Lakin bu vecih miilahaza edilecek olun
ca sair yildizlarm da kimisi ay manasmda olduguna . i§aretle bu ikisi
ni hepsinin cinsi gibi almak daha miinasi:btir. Sonra cckiil» ta'mimi 
ay ve giine§le l:>eraber once zikri ge~en arz1 da ihtiva ederek hepsine 
i§aret olmak da muhtemildir ki yer, gtine§ ve ay gibi biitiin cirimler
den her biri bir felekte ytiztiyorlar, demek olur. Ve demek ki, ne ka
dar cirimler varsa o kadar da felek var. Has1h hangisi olursa olsun, 
§Urasi muhakkak ki burada eski astronomi nazariyyesini ibtal vard1r. 
Zira onlar; gtine§ ve ayi, felek hareket ettiriyor, diyorlard1. Burada ise 
her birinin birer felekte kendilerinin yiizdtikleri haber veriliyor ki, ci
rimlerden her birinin · fezada bir mihver veya mahrek iizerinde hare
ket ettiklerini s6yleyen yeni astronomi nazariyyesinin esas1 da budur. 
~iiphe yok ki eskilerin nazarmda da fenleri §imdikilerinki gibi ve bel
ki daha ku.vvetli bir kanaatla ta'kib ediliyordu. Demek ki bugun bu 
ve emsali ayetlerde Kur'an'm fenne kar§I biiyiik bir zaferini okumak
tayiZ. 0 · halde bildigimiz fenne muhalif g6riinen rioktalar:a tesadiif 
edildigi zaman, Kur'an'I fenne uydurmaya ~ah§mamah, fenni Kur'an'a 
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uydurmaya ugra§malldir. ~imdi dti§tinmeli ki kimi gune§, kimi ay, ki
mi l'§lk, kimi nur, butun ecramdan her biri 1bir felekte, kendine mah
sus bir dairede yuzuyor da yuzuyor, hi\! biri sakin degil, hepsi birer 
devri harekette. bir tutan yok, hepsi muallakta, hepsi yolunda, hepsi 
nizammda, hepsi mahfuz yuzuyorlar da yuzuyorlar. Bu ne e§siz san'at, 
ne lbuyuk kudret ve ne yuksek ayetlerdir. Bunlann hepsinden Allah'm 
azamet-i vahdaniyyeti okunur. Lakin katirler bunlan gorseler dahi de
laletlerinden yu'z \!evirmezler de §Una buna isnad etmeye kalki§Irlar. 
Zerrece insM1 olanlarm i'tiraf etmesi laz1m gelir ki bu ayet Allah Te
ala.'nm kudret ve vahdaniyyet ayetlerini gortiltirler aleminde goste
rirken aym ·zamanda ilahi ayetlerden birisi de Muhammedi nur oldu
gunu ·gostermek i1\!in nubuvvet-i Muhammediyye'yi anlatacak :bir mah
sus delil olma:k uzere yerin .gokten aynlml§ olmas1 gibi bir ilmi haki
kat ile fizik ve felsefe erbabma ders verdikten sonra Batlamyus astro
nomisini kokunden y1kan bir vecize ile astronomi bilginlerine de yeni 
bir me:bde' olacak bir ilmi dustur vermi§ bulunuyor. Ger\!i Kopernik, 
Nevton, Laplas gibi bu fen ile derinligine ugra§an kimselerin boyle bir 
dustur bulma.lan ha~dd-i zatmda muhim bir ilmi muvaffakiyet, bir 
deha olmakla bera:ber bir mucize te§kil etmezse de bunu ummi bir 
f1tratm butun fenn alemine kar·§I meydan okurcasma haber veriver
mi§ olmasl onun nubuvvetini meydana koyan ilahi ayetlerden bir ayet 
oldugunda da '§tipheye mahal b1rakmaz. (Elmallh, Hak Dini Kur'an 
Dili, IV, 33'511-3356) 

---oOo ---

34 - Senden once hie; bir insan1 ebedi kilmadlk. Sen 
olursen onlar baki mi kahrlar? 

35 - Her nefis olumu tadiC1d1r: Bir imtihan olarak 
sizi iyilik ve kotulukle deneriz. Sonunda Bize dondurule
ceksiniz. 

Her Canh Oliimii Tad'acaktir 

Allah Teala buyurur ki : Ey Muhammed, senden once hig bir in
sanl dunyada ebedi k1lmad1k. Aksine «Yeryiizunde bulunan her §ey 
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nludur. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbmm zati baki kalacak.n 
Rahman, 26-27). Alimlerden H1z1r (a.s.) m olmti~ olup ~imdiye ka

dar diri olmadlgl gorti~tindekiler bu ayet-i kerime'yi delil getirirler. 
Zira H1z1r da ister veli, ister peygamber, isterse rasul olsun nihayet 
bir insand1r. Allah Teala ise : «Senden once hi<;: bir insam ebedi kll
madik.» buyurmu~tur. « (Ey 'Muhammed,) sen oltirsen onlar baki mi 
kahrlar?» Senden sonra ya§ayacaklanm m1 umarlar? Bu asla olma
yacaktlr. Bilakis her §ey yok olacak, sona erecektir. Bunun i<;:indir ki 
Allah Teala : «Her nefis oltimti tad1c1dlr.>> buyurmu§tur. ~afii - Allah 
ona rahmet eylesin- - den rivayet edildigine gore; o, soyledigi §U iki 
beyti delil getirmi§ : 

ccBir tak1m kimseler benim olmemi temenni ediyorlar. Eger ben 
cltirsem bu oyle bir yoldur ki ben bu yolda yegane degilim. Ge<;:mi§in 
tersini isteyene soyle : Sanki kesin olarak olmu§ gibi diger bir misline 
haz1rlan.» 

((Bir imtihan olarak sizi iyilik ve kottiltikle deneriz.» Sizi; kim 
§tikredecek, kim inkar edecek, kim sabredecek, kim limit kesecek go
relim diye bir keresinde musibetlerle, diger bir keresinde nimetlerle 
deneriz. Nitekim ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, ayeti 
§Oyle a~1khyor : Bir imtihan olarak sizi k.ottiltikle ve iyilikle; zorluk 
ve bollukla, saghk ve hastahkla, zenginlik ve fakirlikle, helal ve ha
ramla, itaat ve ma'siyetle, hidayet ve sap1khkla deneriz. ccSonunda Bi
ze donduriileceksiniz (de, size amellerinizin kar§1hgm1 verecegiz.) » 

36 - 0 kiifredenler seni gordiikleri zaman, alaya al
ma:kta.n b~ka bir ~ey yapmazlar. Ve: Tannlannrzr diline 
dolayan bu mudur? derler. i~te Rahman'rn kitabrnr inkar 
edenler onlardrr. 

37 - insan aceleden yaratllmr~trr . Size ayetlerimi 
gosterecegim. Ama o kadar c;abuk istemeyin. 

Allah Teala peygamberi (s.a.) ne hitaben §Oyle buyuruyor : cc (Ebu 
Cehil ve benzerleri gibi Kurey§'ten o ktifredenler seni gordukleri za-
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man; alaya almaktan, (seni aYJ.plamaktan) ba§ka bir §ey yapmazlar.) 
Ve: Tannlanmz1 diline dolayan, (sizin ilahlanmza soven, rii'yalanmzi 
bayag1 goren) bu mudur?» derler. Allah Teala da §Oyle buyurur: «i§
te Rahman'm Kitab1'm inkar edenler onlard1r.» Onlar Allah Rasulti ile 
alay etmeleriyle birlikte Allah'1 da ink•ar etmektedirler. Nitekim ba§
ka bir ayette §'oyle buyrulur : <dSeni gordtikleri vakit : Bu mu Allah'm 
gonderdigi elgi? diye alaya almaktan ba§ka bir §ey yapmazlar.» Ger
gekten tannlanm1z tizerinde direnmeseydik bizi az kalsm onlardan sap
tiracaktl, derler. «Azab1 gordtikleri vakit, kimin yolunun sap1k oldu
gunu bileceklerdir.>> (Fur]{lan, 41-42) . 

Allah Tea.la burada : «insan aceleden yaratllmi§tlr.n buyururken 
ba§ka bir ayette §6yle buyurmaktad1r : «Ve insan; esasen gok aceleci
dir.n (isra, 11) Mticahid der ki : Allah Tea.Ja Actem'i, yarat1klan yarat
tlgl gtintin gtindtizti sonunda her §eyden soma yarattl. Ruh onun goz
lerini, dilini ve baJ§lm diriltip a§ag1 k1smma ula§ml§tl ki : Rabb1m, gti
ne§in batmasmdan once yarat1lmamda acele buyur, dedi. ibn Ebu Ha
tim'in Ahmed ibn Sinan kanallyla... Ebu Hi.ireyre'den rivayetinde AI-

. lah Rasulti (s.a.) §Oyle buyurmu§ : «Kendisinde gtine§in dogdugu gtin
'· lerin en hay1rlls1 cuma gtiniidi.ir. 0 gtinde Adem yaratilrnl§, o gtinde 
ce:mete konulmu§, o gtinde cennetten (yerytiztine) indirilmi§, o gun
de kiyamet kopacaktlr. Onda oyle bir saat vard1r ki inanan ki§i na
maz k1larken o saata rastlar da -Allah Rasulti (s.a.) parmaklanm 
kapatlp on:larm say1s1m azalttl- Allah'tan hay1r dilerse muhakkak Al
lah ona verir. Ebu Seleme'nin rivayetinde Abdullah ibn .Selam §Oyle der
mi§ : Bu saat1 bildim, o, cuma giinti gtindtiz saatlarmm sonudur. Allah 
•reala'mn Adem'i yaratml§ oldugu saat da odur. Allah Teala: «insan 
aceleden yaratilmi§tlr. Size ayetlerimi gosterecegim. Ama o kadar ga
buk istemeyin. >> buyuruyor. 

Burada insamn aceleciliginin amlmasmdaki hikmet §Udur : Allah 
Rasulii (s.a.) ile alay edenler zikredildigi zaman inananlarm gontille
rine hemen intikam alma fikri dti§tti, bunda gontilleri acele etti de 
Allah Teala : «insan aceleden yaratilmi§tlr.» buyurdu. Zira Allah Te
ala zalime mtihlet verir; ama sonunda yakaladlgl zaman asla kurtula
maz. Te'hir edip geciktirir, soma hemen azab1 tepesine indirir. Ona 
muhlet verir, bekletir, soma da (vakti gelince) asla geciktirmez. Bu
nun i't;indir ki : «:Size ayetlerimi, (intikamlrnl, htikmiimti, Bana kar§l 
gelenlere iktidanm1) g6sterecegim. Ama o kadar gabuk istemeyin.» 
buyurmu'§tur. 
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38 - Dogru sozhller iseniz bu vaad ne zaman? derler. 
39 - 0 kiifredenler yuzlerinden ve s1rtlanndan ate

~i engelleyemeyecekleri ve yard1m goremeyecekleri zama: 
ru ke~ki bilseler. 

40 - Dogrusu 0, aniden gelecek ve onlan ~a~Irtacak
tlr. Artlk onu geri <;evirmeye gii<;leri yetmeyecektir. Ve 
onlara muhlet de verilmeyecektir. 

Allah Teala mti§riklerin yalanlama, inkar, kuftir ve inadlanndan, 
azMnn kendilerine gelmesini uzak gorerek ba§larma azabm hemen gel
mesini istediklerini haber verip §6yle buyurur: «Dogru sozliller ise
niz bu vaad ne zaman? derler.» Buna kar§l Allah Teala §6yle buyur
maktadlr : «0 kufredenler ytizlerinden ve ·slrtlarmdan ate§i engelle
yemeyecekleri ve yardrm goremeyecekleri zamam ke§ki bilseler.» §a
yet azabm mutlaka ba§lanna gelecegini kesin olarak bilmi§ olsalar, 
anlaml§ olsalard1 elbette acele gelmesini istemezlerdi. «Hele bir de 
azab ustlerinden ve altlarmdan onlan sard1gmdaki durumlanm bir 
bilmi§ olsalardl.» (Zumer, 16), ((Onlar i~in cehennemde bir do§ek ve 
tistlerine de ortiller vard1r.» (A'raf, 41). Bu ayette : <(0 kufredenler 
yuzlerinden ve s1rtlarmdan ate§i engelleyemeyecekleri zamam ke§ki bil
seler.)) buyrulurken, ba§ka bir ayette Allah Teala: <(Gomlekleri katran
dandu, yiizlerini ate§ biiriiyecektir.» (ibrahim, 50) buyurmaktad1r. 
Azab her yonlerinden onlan ku§atml§ olacak ve onlar yard1m da gore
meyeceklerdir. Onlara yard1m edecek hi~ kimse yoktur. Nitekim Allah 
Teala ba§ka bir ayette: ((Allah'a kar§l onlan koruyacak kimse de yok
tur.» (Ra'd, 34) buyurur. «Dogrusu azab (ate§) aniden gelecek, onla
n §a§Irtacak (korkutacak) t1r.» Ate§e dogru gidip teslim olurlarken 
§a§km, ne yapacaklanm bilmez durumda olacaklard1r. <(Artlk onu ge
ri ~evirmeye gti\!leri yetmeyecektir, buna bir ~are bulamayacaklardir. 
Ve onlara miihlet de verilmeyecek, (azab onlardan bir an dahi gecik
tirilmeyecek) tir.)) 
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41 - Andolsun ki senden once de birc;ok peygamber
le alay edilmi~ti. Ama alaya alanlan, eglendikleri ~ey mah
vetmi~ti. 

42 - De ki : Geceleyin ve gunduzun sizi Rahman' dan 
kim koruyaJbilir? Ne var ki onlar, Rablann1n zikrinden 
yuz c;evirmektedirler. 

43 - Yoksa kendilerini Bize kar~1 savunacak tann
Ian m1 var? Oysa bunlar kendilerine bile yard1m edemez
ler. Bizden yak1nhk ta gormezler. 

Peygamberle Alay Edenlet· 

Allah Teala mii§riklerin kendisiyle alay etme ve yalanlama sure
tiyle eziyet etmelerine kar§l Rasuliinii teselli ederek §Oyle buyurur : 
«Andolsun ki senden once de birc;ok peygamberle alay edilmi~ti. Ama 
alaya alanlan, eglendikleri (ve meydana gelmesini uzak gormekte ol
duklan azab) mahvetmi§ti.» ba§ka bir ayette §oyle buyrulur : «Andol
sun ki; senden once de nice peygamberler yalanland1 da, yalanlanma
lanna ve eziyet edilmelerine sabrettiler. Nihayet onlara yardimlmiz ge
lip yeti§ti. Allah'm kelimelerini degi§tirebilecek yoktur. Andolsun ki; 
peygamberlerin haberinden bir k1srn1 sana gelmi§tir.» (En'ftm, 34). 
Sonra Allah Teala kullanm gece ve giinduz korumas1, asla uyumayan 
gozleriyle onlan gO.zetmesi §eklindeki nimetlerini anar ve §Oyle buyu
rur: «De ki: Geceleyin ve gunduzun sizi Rahman'dan, (Rahman'm ye
i:ine) kim koruyabilir?» ( ... ) 

Allah Teala buyurur ki: Ne var ki onlar, Rablarmm zikrinden yuz 
t;evirmekte, onlara olan nimetlerini ve iyili'klerini i'tiraf etmemekte; 
aksine ayetlerinden ve nimetlerinden yuz ·c;evirmektedirler. Allah Te
ala'nm: ((Yoksa kendilerini bize kar§l savunacak tannlan m1 var?n 
k:avli o:plan azarlama, suc;lama ve inkar §eklinde bir sorudur. Yani: 
Bizim dl§lrnizda onlan gozetip koruyacak ve musibetlerin (azabm) on-
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lara ula.§masm1 engelleyecek ilahlan m1 var? Durum hig de onlann 
vehmettikleri ve sand1klan gibi degildir. Bunun igindir ki Allah Te
alit : «Oysa bunlar ( onlarm Allah'm dl§lllda dayand1klan bu ilahlar) 
kendilerine bile yanhm edemezler.» buyurmu§tur. «Bizden yakmhk da 
gormezler.» ayetindeki ( .J ~ ) kelimesini ibn Abbas'tan rivayetle 
Avfi: Banndmlmazlar, §eklinde; Katade: Hay1r gormezler, hayula be
raber olmazlar, §eklinde; bir ba§kas1 ise: (Herhangi bir azab1) engel
leyemezler, §eklinde ~Iklami§tlr. 

44 - Evet, Biz onlara da, atalanna da gec;imlikler 
verdik. Oyle ki omi.irleri kendilerine uzun geldi. Fakat 
~imdi gormi.iyorlar m1 ki Biz, o yeryi.izi.ine gelip c;evresin
den eksiltip durmaktay1z. Onlar m1drr galib gelenler 1?U 
hal de? 

45 - De ki : Ben, ancak sizi vahiy ile uyanyorum. Sa
girlar uyanld1klan zaman c;agny1 i~itmezler. 

46 - Andolsun ki Rabb1n1n azab1ndan onlara bir 
esinti dokunsa; eyvahlar bize, dogrusu biz gerc;ekten za
limlermi~iz, diyeceklerdir. 

47 - Biz, k1yamet gi.ini.i adalet terazilerini kuranz. 
Hie; kimse hie; bir ~eyle haks1zhga ugratllmaz. Hardal ta
nesi kadar bile olsa yap1lan1 1rtaya koyanz. Hesab goren
ler olarak da Biz yeteriz. 

Allah Teala mii§riklerden haber vererek §oyle buyuruyor: Onlan 
iginde bulunduklan sap1kllga te§vik edip siiriikleyen ancak onlann 

Tefsir, C. X. F 33S 
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diinya hayatmda faydalandmlmalan, kendilerine nimet verilmesi, ic;in
de bulunduklan durumda omiirlerinin onlara uzatllmas1d1r. Boylece 
onlar, bir gerc;ek iizere olduklanna inanml§lardlr. Daha sonra onlara 
ogiitte bulunarak : «Fakat §imdi g6rmiiyorlar m1 ki Biz, o yeryiiziine 
gelip c;evresinden eksiltip durmaktay1z.» buyurur. Miifessirler buramn 
anlammda ihtilat etmi•§lerdir. Biz, Ra'd suresinde daha once bu konu
da bilgi vermi§tik. Bu ayetin tefsirinin en giizeli Ailah 'Teal'a'mn : «An
dolsun ki Biz, \!evrenizdeki kasabalan da yok ettik. Belki dogru yola 
di:inerler diye ayetleri tekrar tekrar ac;1klad1k.» (Ahkaf, 27) kavli ile 
tefsir edilmesidir. Hasan el-Basri : Bununla islam'm kiifre galib gel
mesi kasdediliyor, demi§tir. Buna gore mana §Oyle oluyor: Allah 'Te
ala'mn dii§manlarma kar§l dostlarma yardlm etmesinden, halkl zalim 
olan kasabalan ve yalanlayan iimmetleri helak etmesinden, inanan 
kullanm kurtarmasmdan onlar ibret alm1yorlar m1? Bu sebepledir ki 
Allah 'Teala : <cOnlar m1d1r galib gelenler §U halde?)) buyurmu§tur ki 
aksine onlar maglub alan, alc;alt1lan, en fazla hiisrana ugray1p rezil 
olanlard1r. 

«De ki: Ben, ancak sizi vahiy ile uyanyorum.» Ben ancak Allah'
tan teblig ediciyim. Sizi uyarml§ oldugum azab ve cezaland1rma, an
cak Allah'm bana vahyetmi§ oldugundan ibarettir. Fakat Allah'm ba
siretini baglaml§, kulagm1 ve kalbini miihiirlemi§ oldugu kimselere el
bette bu bir fayda vermez. Bunun ic;indir ki Allah Teala : «Sag1rlar 
uyanld1klan zaman c;agmy1 i§itmezler.)) buyurmu§tur. 

«Andolsun ki Rabbmm azabmdan onlara (§U yalanlayanlara) bir 
esinti dokunsa; (giinahlanm ve diinyada iken kendilerine zulmetmek
te olduklanm itiraf ederek); eyvahlar bize, dogrusu biz gerc;ekten za
limlermi•§iZ, diyeceklerdir. n 

«Biz, k1yamet giinii adalet terazilerini kuranz. Hie; kimse hie; bir 
§eyle haks1zhga ugratllmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa yap1lam or
taya koyanz. Hesab gorenler olarak da Biz yeteriz.>> Alimlerin c;ogun
lugu mizanm (terazinin), k1yamet giinii bir tek terazi olacag1 gorii§iin
dedirler. Ancak i\!inde tartllacak amellerin mtiteaddid olmas1 itibany
la burada c;ogul olarak getirilmi§tir. «Hie; kimse hie; bir §eyle hakslzh
ga ugratllmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa yap1lam ortaya koyanz. 
Hesab gorenler olarak da Biz yeteriZ.>> Nitekim Allah 'Teala ba§ka ayet
lerde: «Ve Rabbm kimseye asia zulmetmez.>> (Kehf, 49), «Allah; §iip
hesiz zerre kadar haks1zhk, yapmaz. Zerre kadar iyilik yapllsa onu kat 
kat artmr. Ve kendi katmda biiyiik bir miikafat verir.» (Nisa, 40) · bu
yururken Lokman da §Oyle soylemi§tir : <<Ogulcugum, i§ledigin §ey bir 
hardal tanesi kadar da olsa bir kayanm ic;inde veya goklerde, yahut 
yerin derinliklerinde de bulunsa, Allah onu getirir. (ortaya c;1kanr) . 
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Iuhakkak ki Allah Latif'tir, Habir'dir.» (Lokman, 16). Buhari ve Mtis
im'in Sahih'lerinde Ebu Hiireyre'den riYayet edilen bir hadiste Allah 

Rasulii (s.a.) ' ·§6yle buyuruyor : iki kelime vard1r ki bunlar dile hafif 
ve kolay), mizanda agud1rlar, Rahman' a sevgilidirler. Bunlar: Al
ah' I tesbih eder, O'na hamd ederim, Yiice Allah'1 tesbih ederim, sozle

ridir. imam Ahmed'in Ibrahim ibn ishak et-Talekani kanahyla ... Ab-
dullah ibn Amr ibn As'tan rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyur
mu§tur : Muhakkak Allah Teala k1yamet giinii biitiin yarat1klarm goz
leri 6niinde iimmetimden birisini se\!er. Ona kar§l doksan dokuz (amen 
defteri ~ar. Her defter goz uzanabildigi kadar biiyiiktiir. Sonra : Bun
lardan bir '§eyi inkar ediyor musun? Yaz1c1 hafaza meleklerim sana 
zulmetmi§ mi? diye sorar. 0 : Hay1r Rabb1m, der. Senin bir ma'zere
tin veya bir iyiligin var m1? diye sorar, ki§i §a§mp kahr da : Hay1r, Rab
bim, der. Bilakis var. Senin Bizim katlm1zda bir tek iyiligin vardlr. 
Bugiin sana asl'a haks1zhk yok, buyurur, onun i9in iizerinde : «Allah'
tan ba§ka ilah olmad1gma, Muhammed'in Allah'm kulu ve elc;:isi oldu
guna §ehadet ederim.» yaz1h olan bir etiket (bir vesika) <;:Ikanr ve : 
Onu haz1r edin, getirin, buyurur. Kul: Rabb1m, bu defterlerle beraber 
§U etiketin ne degeri olabilir? der de Rab Teala : Sen asla haks1zhga 
ugrat1lmayacaksm, buyurur. Defterler terazinin bir kefesine, o etiket 
de diger kefesine konulur, defterler hafif kahp etiket ag1r c;:eker. Allah 
Rasulii §Oyle buyurmu§tur: «Rahman ve Rahim olan Allah'm adiyla» 
kelimesinden daha ag1r bir §ey yoktur. Hadisi Tirmizi ve ibn Mace, 

. Leys ibn Sa'd kanahyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin hasen, ga
rib oldugunu .sOyler. 

imam Ahmed'in Kuteybe kanallyla .. . Abdullah ibn Amr ibn As'
tan rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: K1yamet 
giinii teraziler konulur, ki§i getirilir ve bir kefesine konulur. Onun hak
kmda yaz1hp kaydedilmi§ olanlar da konulur. Mizan (terazi) yazllan
lar tarafma meyledip ag1r c;:eker. 0 ki§i cehenneme gonderilir. Arkasi
m dondiiriip gotiirdiiklerinde Rahman'm katmdan birisi: Acele etme
yin, muhakkak ki onun ic;:in bir §ey daha kalml§tlr, diye bagmr. ic;:in
de : «Allah'tan ba§ka ilah yokturn yaz1h bir etiket (bir vesika) getiri
lir, ki§i ile beraber bir kefeye konulur da terazinin o kefesi ag1r basar. 
Yine imam Ahmed der ki: Bize Ebu Nuh Kurad'm ... Hz. Ai§e'den ri
vayetinde Allah Rasulii (s.a.) niin ashabmdan birisi (gelip) onun hu
zurunda oturmu§ ve: Ey Allah'm elc;:isi, benim iki kolem var. Beni ya
lanhyor, bana hainlik ediyor ve bana kar§I geliyorlar. Ben de onlan 
doviiyor, onlara soviiyorum. Onlarla benim durumum nas11 olacak? de
mi§ti. Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurdu : Onlarm sana ihanetleri, kar
§1 gelmeleri, yalanlamalan ile senin onlan cezaland1rman hesab edile-
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cek. Eger senin cezaJand1rman onlarm giinahlarmdan dana az ise bu, 
senin onlara kar§I bir iistiinliigiin olur. ~ayet senin onlan cezalandir
man giinahlan miktannca olursa bu (her iki taraf i\!in de) yeterli ola
cak, ne senin lehine ne de aleyhine olacakt1r. ~ayet senin onlan ceza
landirman onlann giinahlarmdan iistiin ve fazla ise senin cezalandir
mandan kalan fazlahk onlann lehine senden kisasla almacaktir. Adam, 
Allah Rasulii (s.a.) niin huzurunda sesli olarak aglamaya ba§lad1 da, 
Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurdu: Buna ne oluyor? Allah'm kitabi
m okumuyor mu? «Biz k1yamet giinii adalet terazilerini kuranz, hi\! 
kimse hi9 bir §eyle haksizliga ugrat1lmaz. Hardal tanesi kadar bile 
olsa yap1lam ortaya koyanz. Hesab gorenler olarak da biz yeteriz.» 
buyurulmliyor mu? Adam: Ey Allah'm el9isi, §Unlardan -kolelerini 
kasdediyor- aynlmaktan benim i9in daha hay1rh hi\! bir §ey gormii
yorum. Seni §ahid tutanm ki onlarm hepsi hiirdiirler, dedi. 

48 - Andolsun ki, Biz, Musa ile Han1n'a bir 1~lk. tak
va sahibleri igin de bir zikir olan Furkan'I verdik. 

49 - Onlar ki g6rmedikleri halde Rablanndan kor
karlar v~ k1yamet saatindan titrerler. 

50 - i~te bu da Bizim indirdigimiz mu'barek bir Zi
kir'dir. Yoksa siz onu inkar m1 ediyorsunuz? 

Musa ve Harun 
Daha once de 90k yerde i§aret ettigimiz gibi Allah Teala Hz. MU.Sa 

ile Hz. 'Muhammed ve kitablanm birlikte zikreder. Bunun i9indir ki 
burada da : «Andolsun ki, Biz Musa ile Harun'a Furkan'I verdik.» bu
yurur. MtiC'ahid buradaki Furkan'm kitab oldugunu soylerken; Ebu Sa
lih Tevrat oldugunu, Katade ise: Helali, haram1 ile Tevrat ve Allah'm 
hak ile bahhn arasm1 ayird1g1 (hiikiimleri) dir, demi§tir. ibn Zeyd bu
rada onlara yard1mm (zaferin) kasdedildigini sayler. Buranm tefsirin
de toparlayici olan g6rii§ §Udur: Semavi kitablar hak ile batilm, hida
yetle sap1khgm, azgmhkla dogru yolun, helal ile haramm arasm1 aYI
ran, kalblerde bir nur, bir hid~yet bir korku, Allah'a donii§ ve ha§yet 
meydana getiren §eylere sahiptirler. Bunun i9indir ki: «Musa ile Ha
run'a bir l§Ik, takva sahipleri i~in de bir zikir alan Furkan'1 verdik.» 
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buyurmu§tur. Sonra Allah Tea.la o takva sahiblerini: «Onlar ki gor
medikleri halde Rablarmdan korkarlar.)) §eklinde niteler. ~u ayetlerde 
de onlann niteliklerinden bahsolunmaktadir: «Gormedigi halde Rah
mfen'dan korkan ve Allah'a yonelik bir kalb ile gelen kimselere 'aittir.)) 
{K8if, 33), ccMuhakkak ki, Rabl~rmdan g1yaben korkanlar; i§te onlar 
i9in magfiret ve btiytik bir mtikatat vard1r.)) (Miilk, 12). Ve k1yamet 
saatmdan korkup titrerler. Ontinden ve ardmdan · batllm gelemeyece
gi, Hakim ve Hamid olan Allah katmdan indirilme olan §U ytice Kur'
an'da bizim indirdigimiz miibarek bir Zikir'dir. Yoksa son derece ~1k 
ve parlak oldugu halde siz onu inkih m1 ediyorsunuz? 

.. ~ \: v'i';._,"~ J~~\ ~ ~,,Jrc -;'\"[.• :~~/ 10 \~\·~--""., ,..,J _,.,..,. ., ~ .,., ,...... ~~ .J~,v........ J 
\ ' 

~0J'-®~~~d'J~\f~9~®S~rr~\),~~\ 
Y.Jr;~~9J\~.8\j\{j\~,~~~~~;(;~~tl~_:'.:j ~ \ L/, ~ ......... ~~~... ,. 

~ ./ c..~...- o.J , '..-('!"::...- )"' ..-_, o/ o/ (<~\\~_...o.J J-.,., 
w~~:. ~.~;~~G&i~~'-i".)~t,~~~.,.~) 

51 - Andolsun ki Biz, daha once Ibnihim'e de riif1-
dunu vermif1tik. Ve Biz, onu bilenlerdik. 

52 - Hani o, babasrna ve kavmine demif1ti ki: Su ta
pmrp durdugunuz heykeller de nedir? 

53 - Onlar da : Babalanmrzr bunlara tapar bulduk, 
demif1lerdi. 

54 - 0 : Andolsun ki sizler de, babalannrz da apa91k 
bir saprkhk iverisindesiniz demif1ti. 

55 - Onlar: Sen, bize ger9egi mi getirdin, yoksa bi
zimle egleniyor musun? dediler. 

56 - 0 da dedi ki: Hayrr, Rabbrnrz goklerin ve yerin 
B,abbrdrr ki onlan, 0 yaratmr§tlr. Ve ben buna f1ahidlik 
edenlerdenim. 

lbrahim HaJilullah 

Allah Teala, Halil'i ibrahim (a.s.) e ktigtikltigtinden itibaren dog
ru yolu bulma kabiliyetini verdigini, ona gen;egi ve kavmine kar§l hue-
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ceti ilham buyurdugunu haber verir. Nitekim ba.§ka bir ayette §Oyle 
buyurmaktad1r: <<I§te bu, bizim huccetimizdir. Onu kavmine kar§I Ib
rahim'e verdik.ll (En'am, 83). Hz. ib:rahim'i babasmm, o hentiz stit 
emen bir <;ocuk iken bir hayvan inine veya bir magaraya koydugu, gtin
ler sonra onu <;Ikard1g1, Ibrahim'in y1ldizlara ve yaratlklara bak1p on
lar tizerinde dti§tindtigu ve buna benzer mtifessirlerin hikaye ettikleri 
bir\!ok §eyin tamam1 israiliyyattand1r. Bunlard.an elimizdeki korunmu§, 
muhataza olunmu§ Kur'an'a ve ger<;ege uyan, sahih olan haberlere mu
vatik dti§ttigtinde kabul ederiz. Bunlardan herhangi birine muhalif ola
m ise reddederiz. Ne muvat1k ve ne de muhalif olmayanlara gelince; 
onlan ne tasdik eder ne de yalanlanz. Bilakis oldugu halde terkederiz. 
Bu \!e§itten olanlann rivayetini Selef'ten <;oklan caiz gorerek buna 
ruhsat verrni§lerdir. Halbuki bunlann bir <;ogu faydas1z §eylerdendir. 
Dinde fayda getirmeyecek hususlardandir. ~ayet mtikelleflere dinlerin
de herhangi bir fayda . saglami§ olsayd1, herhalde bu mtikemmel ve §ti
milllti §eriat bunlan beyan eder, a<;1klard1. Bu ·c;e§it a<;Iklamalarda bi
zim yolumuz, zama:o kaybma sebep olacag1 ve ic;lerine kan§tmlml§ ya
lanlarla dolu oldugu i<;in bu ttir :israili haberlerin c;ogundan ytiz c;evir
mektir. Zira bu ttir haberleri rivayet edenler onlann sahihleri ile yan
ll§lanm ay1racak durumda degildirler. Nitekim bu timmetin itkan sa
hibi haf1z imamlan da bu yolu tutrnu§lard.Ir. Burada maksad, Allah 
Teala'mn Hz. tbrahim'e bundan once dogru yolu bulma kabiliyetini 
verrni§ olmas1d1r. ccVe Biz onu, (buna ehil ve lay1k oldugunu) bilenler
dik Hani o, babasma ve kavmine derni§ti ki: ~u tap1mp durdugunuz 
heykeller de nedir?)) Allah Teala'mn Hz. ibrahim'e vermi'§ oldugu dog
ru yolu bulma k'abiliyeti, ka'Vlllinin Allah dl§mda putlara ibadetini kti
<;iikltigunden itibaren inkar etmesidir. 0 : cc~u tap1mp durdugunuz, (del 
vamh olarak ibadet ettiginiz) heykeller de nedir?)) demi§ti. ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize Hasan Ibn Muhammed es-Sabah'm ... Asbag ibn 
Ntibate'den rivayetinde o, §6yle anlatmi§ :Hz. Ali satranc; oynayan biT 
topluluga ugray1p '§6yle dedi : Bu ba§ma toplandigmiz heykeller de ne
dir? Sizden birinin sontinceye kadar bir kor parc;asma dokunmas1 bun
lara dokunmasmdan kendisi ic;in daha hay1rlld1r. 

«Onlar da: Babalanrn1z1 bunlara tapar bulduk, demi§lerdi.ll On
larm bu i§lerinde, sap1trn1§ babalarmm yaptlklanndan baljka herhangi 
bir huccetleri yoktu. Bu sebepledir ki Hz. Ibrahim : ccAndolsun ki siz-
1er de, babalanmz da apac;1k bir saplkhk ic;erisindesiniz.» demi'§tir. Ya
ni yapt1klar1m delil getirdigimiz babalanm1zla konu§mak sizinle ko
nu§mak giqipir. Onlar ve siz sap1khk tizeresiniz, dogru olmayan bir yol
dasmiz. Hz. Ibrahim onlan beyinsizlikle, babalanm da sap1khkla nite
leyip ilahlanm tahkir edince onlar : «Sen, bize gerc;egi mi getirdin, yok-
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sa bizimle egleniyor musun?n Senin soylemi§ oldugun §U sozti. sen bir 
eglence olarak m1 yoksa ger~ekten mi soylti.yorsun'? Biz bunu senden 
once hi~ i§itmedik, dediler. 0 da dedi ki : «Hay1r, Rabbm1z goklerin ve 
yerin Rabb1d1r ki onlan, 0 yaratmi§tiT.ll Sizin Rabb1mz kendinden ba§
ka ilah olmayand1r. Gokleri ve yeri, onlarm ihtiva ettigi yarat1klan 
yaratan, onlan ilk olarak (yoktan) var eden, her §eyi yaratlc1 olandlr. 
((Ve ben buna §ahidlik edenlerdenim.n O'ndan ba§ka ilah, O'nun di§m
da Rab olmad1gma ben §ehadet ederim. 

(:.......:::: .. l'!r: ,}•} ---. ... -: ~ "" o" l"~"·r ... • ..... , ..... (' "................. "',I ~ ( .... 
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57 - Allah'a yemin ederim ki siz arkan1z1 donup git

tikten sonra putlann1za bir tuzak kuracag1m. 

58 - Derken hepsini paramparqa edip ic;lerinden bu
yugunu, ona ba~vursunlar diye saglam b1raktl. 

59- Bunu tannlanm1za kim yaptl? Dogrusu o, za
limlerden biridir, dediler. 

60 - Dediler ki : Kendisine ibnlhim de nil en bir gen
cin bunlan diline dolad1g1n1 duymu~?tuk. 

61 - Dediler ki: 0 hald.e bunlann ~ahidlik edebilme
leri ic;in onu insanlann gozleri online getirin. 

62 - Ey i'brahim, tannlanm1za bu i~?i sen mi yapt1n? 
dediler. 

63 - Dedi ki : Belki onu ~u buyukleri yapm1~tlr. Ko
nu~?abiliyorlarsa onlara sorun. 
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Hz. ibrahim Halil kavminden bir k1smma i§ittirecek §ekilde onla
rm putlarma bir tuzak haz1rlayacagma, onlara eziyet verip onlar a.r
kalanm donup bayram yapmaya gittiklerinde dhlan k1racagma yemin 
etti. Onlann kasabalan dr§ma ~1k1p kutlad1klan bir -bayramlan var
ffil§. Suddi der ki: Bu bayram vakti yakla§tlgmda babas1 ona: ~y ogul
cugum, ke§ke bizimle birlikte bayram yerine ~1km1§ olsaydm bizim di
nimiz senin de mutlaka ho§una giderdi, demi§ti. Hz. ibrahim onlarla 
beraber ~1ktl. Yolun bir kiSmmda iken kendini yere atlp: Ben hasta
yim, dedi. 0 yere Yikilmi§ halde iken yamndan ge~meye ba§lad1lar. On
lar: Sana ne oldu? diyOT o da: Ben hastay1m, diye cevab veriyordu. 
Onlarm hepsi ge~ip de zay1flan kald1gmda: Allah'a yemin ederim ki. 
putlanmza bir tuzak kuracag1m, dedi ve kavminin zay1flan bunu i§it
tiler. Ebu ishak'm Ebu'l-Ahvas'dan, onun da Abdullah ibn · Mes'ud'dan 
rivayetine gore; o, §'oyle anlatml§: ibrahim'in kavmi bayram yapma
ya gittiklerinde ona ugray1p : Ey ibrahim, bizimle birlikte ~1km1yor 
musun? diye sordular, o: Ben hastay1m, dedi. Ertesi gun oldugunda: 
Allah'a yemin ederim ki, siz aynldlktan sonra putlanmza bir tuzak ku
racagim, dedi ve i~lerinden baz1s1 bunu i'§itti. 

Derken hepsini kmp parampar~a etti, i~lerinden sadece onlar ka
tmda putlarm en 'buyugunu b1rakt1. Allah Tea.la bu durumu ba§ka bir 
ayette §6yle haber veriyor : «Nihayet uzerlerine yuruyiip sag1yla vur
du.» (Satfat, 93). «i~Ierinden en buyugunu, ona ba§vursunlar diye sag
lam b1rakt1.» Anlattlklanna gore Hz. ibrahim, putlan. k1rm1§ oldugu 
keseri en buyiik putlannm diger putlan k1skamp kendisiyle beraber bu 
ku~uk putlara tap1mlmasm1 istemedigi ve k1skand1g1 i~in onlan k1rd1-
~na inansmlar diye en buyiiklerinin eline koymu§tu. 

Donup geldikleri ve Hz. ibrahim'in putlarma yapml§ oldugunu on
larm ilah olmad1klarma, onlara tapmanlarm ak1llarmm ne kadar za
Ylf olduguna dela.let eden hakareti mU.§ahade ettikleri zaman: «Bunu 
tannlanm1za kim yaptl? Dogrusu o, (yapt1g1 bu i§te) zalimlerden bi
ridir, dediler.» Hz. ibrahim'in onlarm putlarma tuzak kuracagma dair 
yeminini i§iten kimseler dediler ki : «Kendisine ibrahim denilen bir 
gencin bunlan diline dolad1gm1 duymw~tuk.» ibn Ebu Hatim der ki : 
Bize Muhammed ibn Avf'm ... ibn Abbas'tan rivayetinde 0: Allah an
cak peygamberleri gen~ olarak gondermi§, her bir alime ilim ancak 
gen~ iken verilmi§tir, demi§ ve: «Dediler ki: Kendisine ibrahim deni
len bir gencin onlan diline dolad1gm1 duymU'§tUk.» ayetini OkUffiU'§. 

«Dediler ki: 0 halde bunlarm §ahidlik edebilmeleri i~in (onu butun 
insanlarm haz1r bulunacag1 buyUk bir toplantlda) onu insanlarm goz
leri onune getirin.» zaten Hz. ibrahim'in en buyuk maksad1 ve gayesi; 
kendilerinden hi~ bir zaran def'edemeyen, kendileri i(!in hi9 bir yard1-

rna 
ile 
91k. 
zar 

yar 
leri 
ran 
rat 
tan 
ibn 
lah 
fil§l 

BUJ 
sozi 
kes. 
Zlni 
dm 
zilli 
k1z 
Sar 
kaD 
hak 
nirr. 
du, 
onu 
detl 
bir 
gidE 
detl 
tulc 
et, : 
rurr. 
na 
de d. 
ni 1 
ye : 
m, 
Siri: 
yun 



Enbiya, 57-63) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 5345 

rna gii~leri yetmeyen bu putlara tapmmada onlarm ak1llarmm azhg1 
ile bilgisizliklerinin derecesinin boyle biiyiik bir taplant1da meydana 
<;1kmas1 idi ki, bu durumda alan putlardan nas1l alur da herhangi bir 
zaran def'etmeleri veya yardlm etmeleri istenebilir? 

<<Ey ibrahim, tannlanm1za bu i§i sen mi yaptm? dediler.n Kirma
yarak b1rakm1'§ aldugu putu kasdederek <<Dedi ki: Belki onu §U biiy;iik
leri yapm1~tlr. Kanu§abiliyorlarsa onlara sorun.n Hz. Ibrahim bu dav
ram§I ile onlann, kendiliklerinden putlarm konu§amayacaklanm iti
rat etmelerini istemi§tir. Zira boyle bir §ey elbette cans1z olan a put
tan sad1r olacak degildir. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Hi§am 
ibn Hassan kanahyla ... Ebu Hiireyre'den rivayet edildigine gore Al
lah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Hz. ibrahim (a.s.) §U ii<; durum 
tll§mda yalan soylememi§tir. Bunla:rdan ikisi Allah'm zatl hakkmdad1r. 
Bunlar : <<'Belki onu §U biiyiikleri yapmi§tir.n sozii ile <<Ben hastay1m.n 
soziidiir. rbrahim yam:oda. Sarre oldugu halde zalimlerden birinin iil
kesinde yiiriirken bir yerde konakladl. 0 zalime birisi gelip : Senin ara
z1nde bir adam ,konaklad1 ki yamnda insanlarm en giizeli alan bir ka
dm var, dedi. 0 zalim Hz. ibrahim'e birisini gonderip <;ag1rtt1. ibrahim 
zalimin yanma geldi. 0: Bu kadm senin neyin olur? diye sordu da: 0, 
k1z karde§imdir, dedi. 0 zalim: Git, onu bana getir, dedi. tbrahim 
Sarre'ye gidip : Muhakkak §U zalim bana seni sordu. Ona senin k1z 
kar:de§im oldugunu soyledim. Onun yanmda beni yalanc1 ~1karma. Mu
hakkak sen Allah'm kitabmda benim k1z karde§imsin. Yeryiiziinde be
nim ve senin dl'§mda hi~ bir miisliiman yok, dedi. ibrahim onu goWr
dii, oonra kalk1p namaza durdu. 0 zalim Sarre'nin yamna girdiginde 
onu gordii ve ona dogru ilerleyip tuttu. Sarre'yi tutar tutmaz anu §id
detli bir sar'a yakalay1verdi de: Benim i~in Allah'a dua et. Sana hi~ 
bir zarar vermem, dedi. Harre onun ir<;in dua etti ve bu durum ondan 
giderildi. Yine ona dogru ilerleyip tuttu, bir •onceki gibi veya daha §id
detli bir sar'aya yakaland1. Bunu ii<;iincii kere yaph ve yine sar'aya tu
tuldu. ilk iki seferdeki sozlerini tekrarlay1p : Benim i~in Allah'a dua 
et, sana hi<; bir zarar vermem, dedi. Sarre anu.n i<;in dua etti ve bu du
rumdan kurtuldu. Sonra en yakm kajnciYl <;agmp : ~iiphesiz sen ba
na bir insan degil, bir §eytan getirmi§sin. Onu <;Ikar ve Hacer'e ver, 
dedi. (;1kanhp Hacer'e verildi. Doniip geldiginde ibrahim onun geli§i
ni hissedince namazmdan aynldi ve: Durumun nedir, neler oldu? di
ye sordu da, §<:iyle cevablad1 :Allah Teala katir ve giinahkarm tuzagi
m engelledi ve beni Hacer'in hizmetine verdi, dedi. Muhammed ibn 
Sirin der ki : Ebu Hiireyre bu hadisi rivayet ettigi zaman : Ey gok so
yunun agullan (ey araplar) i§te o, sizin a.nnenizdir, dermi§. 
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64 - Bunun uzerine kendilerine donup dediler ki: 
Hie;: ~uphesiz, zalimler, sizsiniz siz. 

65 - Sonra eski kafalanna dondurulduler : Bunlann 
konu~amayacagini andolsun ki, sen de bilirsin, dediler. 

66 - Dedi ki : 0 halde Allah'1 b1rak1p ta size hie;: bi.r 
fa.yda veya zarar veremeyecek 1?eylere ne diye tapars1n1z? 

· 67 - Yuh olsun size ve Allah'tan ba§ka taptlklarmi
za. Daha ak1llanmayacak misiniz? 

Allah Teala Hz. ibrahim'in, ka vmine yukar1da haber verilen soz
lerini sbyledigi zamanda onlann durumlanm anlatlp §byle buyurur: 
Bunun ti.zerine onlar tannlanm korumad1klarmdan btti.rii kendi ken
dilerini ay1playarak dediler ki : «Hi~ §ti.phesiz zalimler, sizsiniz siz.» 
Tannlanmz1 yanlannda bir koruyucu olmaks1zm i'hmal edip terket
menizde haks1zsm1z. «Sonra (b~lanm yere egip) eski kafalanna don
durti.ldti.ler ve : Bunlarm konu§amayacagmi andolsun ki sen de bilir
sin, dediler.» Katacte der ki : Kavim kbtti. bir hayrete yakalamp deh§et
le : «Bunlann konu§amayacagmi andolsun ki sen de bilirsin, demi§
lerdir.» Sti.ddi der ki : Sonra fitne i~indeki eski kafalanna dondiirti.ldii
ler . . ibn Zeyd ise : Soma eski gorti.§lerine dondti.riildti.ler, der. Anlam 
itib'anyla Katade'nin sozti. daha kuvvetlidir. Zira o:rilar bu yaptiklan
m, ancak bir hayret ve bir aciz ifadesi olarak yapm1§lard1r. Bu sebep
ledir ki Hz. ibrahim'e: «Bunlarm konu§amayacagmi andolsun ki, sen 
de bilirsin. » 0 halde onlarm konu§amayacagmi bile bile ni~in blze: 
ccKonu§a'biliyorlarsa onlara soruri.» dersin? demi§lerdir. i'§te onlar bu
nu itirat ettiklerinde Hz. ibrahim kendilerine : Mactem ki onlar konu
§amiyor, hi~ bir zarar ve fayda vermiyorlar, ceO halde Allah'1 b1rak1p 
ta size hi~ bir fayda veya zarar veremeyecek §eylere ne diye taparsi
iuz? Yuh olsun size ve Allah'tan ba§ka t;:~.ptlklanmza . Daha akillan
mayacak m1Sm1z?» Ancak •bir bilgisize, bir zalim ve gti.nahkara yara
$an i~inde bulundugunuz §U sap1khk ve ag1r kiifti.r hakkmda hi\! dii-
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Li.nmez misiniz? demi§, onlarm aleyhine deli! getirmi§ ve bu delille 
nlan susturmu§tur. Bu sebepledir ki Allah Teala : «'t§te bu, bizim 

. uccetimizdir. Onu kavmine kar§I ibrahim'e verdik.>> (En'am, 83) bu
::urmu§tur. 

68 - Onlar : Bir f}ey yapacaksan1z f}Un u yak1n da tan
nlann1za yard1m edin, dediler. 

69 - Biz de: Ey atef}; ibrahim'e karf}l serin ve selamet 
ol, dedik. 

70 - Ona duzen kurmak istediler. Ama Biz, onlar1 
daha c;ok husrana ugrayanlar k1ld1k. 

Selarn.et Yurdu Olan Ate§ 

Onlarm delilleri htiktimstiz kallp gti~s-tizltikleri ortaya \!Ikmca, hak 
ortaya t;Ikip oatil def'edilip reddedilince krallanmn makammdan i.s
tifade ile onu kullanmaya dondtiler ve: «Bir §ey yapacaksamz §Unu 
ya;km da tannlanmza yardim edin.n dediler. Qok~a odun topl8idilar. 
Stiddi'nin soyledigine gore, onlardan bir kadm hastalansa iyile§tigi 
t~~dirde ibrahim'in yalnlmasi i~in odun ta§Imayi adarmi§. Sonra odun
lan ~ukur bir yerde topladilar, tutu§turdular. Oyle bir §erare ve o de
rece ytiksek alevleri varmi§ ki benzeri bir ate§ asla yakllmami§. Kiird 
asllh iran ~61 araplanndan birisinin i§areti, yol gosterme,si ile Hz. ib
rahim'i mancmigrn kefesine koymu§lar. ~uayb el-Ctibbai bu adamm is
minin Heyzen oldugunu sayler. Allah Teala onu yerin dibine batirmi§, 
k1yamet giiniine kadar da batmakta devam edecekmi§. Hz. ihrahim'i 
ate§e attiklan zaman o: Allah .bana yeter, 0 ne gtizel Vekil'dir, demi§. 
Buh'arl'nin ibn .Abbas'tan rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Hz. Ibra
him ate§e atlldigmda: Allah bana yeter, o ne gtizel Vekil'dir, demi§
tir. Bu sozti Hz. Muhammed de <<Dti'§manlanmz sizin ic;in kuvvetlerini 
topladilar, onlardan korkun.>> (Al-i imra.n, 173) dediklerinde soylemi§
tir. Hafiz Ebu Ya'la der ki : Bize Ebu Hi§am'm~ .. Ebu Htireyre'den ri
vayetinde Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmU§tUr : Ibrahim (a.s.) ate
§e atlldigmda: Allah'Im, §Uphesiz Sen gokte teksin, ben de yerytiziin
de tekim, ·Sana ibadet ediyorum, dedi. Yine rivayet edildigine gore Hz. 
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ibrahim'i baglamaya ba§lad1klannda §Ciyle derni§ : Senden •ba§ka ilah 
yok, Seni tesbih ederim, hamd Sanad1r, hiikiimranhk Senindir, Senin 
hi~c bir ortagm yok. ~uayb el-Ciibbai'nin belirttigine g6re; o zamanda 
Hz. ibl'ahim onaltl ya§mda imi§. En dogrusunu Allah bilir. Selef'ten bi
risinin anlatt1gma gore Cibril havada oldugu halde ona gorunmii§ ve: 
Bir ihtiyacm var m1? diye sormu§. Hz. ibrahim: Sana olan ihtiyac1m1 
soruyorsan yok, ama Allah'a' olan ihtiyac1m1 soruyorsan evet O'na ih
tiyacl'm var, demi'§. 

Said ibn Ciibeyr der ki : - Aym ac;1klarria ibn Abbas'tan da riva
yet edilir- Hz. Ibrahim ate§e atild1g1 zaman yagmurla miivekkel olan 
melek: Ne zaman yagmur yagd1rmam emredilecek de yagmuru sall
verecegim? demeye ba§laml§. Allah'm emri melegin emrinden daha 
siir'atli olmu§tur. Allah Teala : «Ey ate§; ibrahim'e kar§l serin ve se
lamet ol.» buyurmu§tur. Yeryiiziinde hie; bir ate§ kalmami§, sonmii§
tiir. K!a'b el-Ahba.r der ki : 0 gun hie; kimse ate§ten istifade edememi§, 
ate§ baglan . dl§mda Hz. ibrahim'in hie bir yerini yakmami§tlr. A'me§ 
kanahyla ... Hz. Ali ibn Ebu Talib'den rivayetle Sevri §Ciyle diyor: «Biz 
de: Ey ate§; ibrahim'e kar§I serin ve selamet ol, dedik.» Ate§ Hz. ib
rahim'e o kadar sogudu ki neredeyse oldiirecekti. Sonunda: «ibrahim'e 
kar§I selamet ol.» denildi de, ona zarar vermedi. ibn Abbas ve Ebu Ali
ye §oyle diyorlar: §ayet Allah Teala (ate§e) : «ibrahim'e kar§I selamet 
ol.>> dememi§ olsayd1, ate§in soguklugu ibrahim'e eziyyet verirdi. 

Ciiveybir'in Dahhak'dan rivayetinde o, «Ey ate§; ibrahim'e kar§l 
serin ve selamet ol.» ayeti hakkmda §t:iyle demi§tir: Hz. ibrahim ic;in 
kuru odundan bir duvar ordiiler. (ibrahim'i onun ic;ine attlktan son
ra) her taraftan ate§lediler. Ate§ten ibrahim'e hie; bir §ey eri§memi§ 
olarak (orada) sabahlad1. Nihayet Allah Teala ate§i sondiirdii. Cibril'in 
orada Hz. ibrahim ile 'beraber oldugu, yiiziiniin terini sildigi ve ibra
him'e bunun di§mda ate§ten hie; bir zarar eri§medigi anlabhr. Siiddi 

·ise, orada Ibrahim ile beraber golge ile miivekkel melegin oldugunu 
soyler. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn ... Minhal ibn Amr'
dan rivayet etti ki o, §Oyle demi§tir: Bana haber verildigine gore Hz. 
Ibrahim ate§e atlld1. Orada ya elli, veya kirk giin kald1. 0, §Oyle de
mi§ti : Orada oldugum kadar ho§ bir §ekilde ya§ad1g1m giin ve gecele
rim olmaml§tlr. Biitiin ya§ant1 ve hayatlmm orada oldugum zaman
daki ya§antlm gibi olmasm1· isterdim. Ebu Zur'a ibn Amr ibn Cerir'in 
Ebu Hiireyre'den rivayetinde o, §Oyle demi§tir : Hz. ibrahim'in babas1, 
Ibrahim ate§te iken onun yamndan tabag1 kaldird1g1 zaman almmn 
terledigini gormii§ ve i§'te o zaman: Ey ibrahim, senin Rabbm ne gii-
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zel Rabd1r, demi§. i§te ibrahim'in babasmm soylediklerinin en giizeli 
budur. 

Katade §6yle diyor: Kertenkele di§mda o giin gelen her bir hay-
an Hz. Ibrahim'in ate§ini sondiirmii§tiir. Ziihri der ki : Hz. Peygam

ber (s.a.) onun (kelerin) oldiiriilmesini emretti ve onu <cFiiveysik» 
olarak isimlendirdi. ibn Ebu Hatim der ki: Bize ibn Vehb'in karde§i 
oglu Ebu Abdullah'm ... Fakih ibn Mugire el-Mahzumi'nin bir cariye
sinden rivayetinde o, §6yle anlatmi§: Hz . .Ai§e'nin yanma girdim ve 
evinde bir m1zra;k gordiim. E'y mii'minlerin annesi, bu m1zrakla ne ya
parsimz? diye sordum. Dedi ki: Bununla §U kelerleri oldiiriiriiz. ~iip

hesiz Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: ibrahim ate§e at1ld1gi 
zaman keler di§mda yeryiiziinde ate§i sondiirmeyen hie;: bir hayvan kal
mami§tlr. 0 ise Hz. ibrahim iizerine (ate§e) iifiirdii. Allah Raslllii (s.a.) 
bize onun 6Idiiriilmesini emretti. 

«Ona diizen kurmak istediler. Ama Biz, onlan daha c;:ok hiisrana 
ugrayanlar k1ld1k.» Alc;:altilmi§, maglublar k1ld1k. Zira onlar, Allah'm 
peygamberine tuzak kurmak istediler. Allah Teala da onlarm diizen
lerini ba§larma gec;:irdi, peygamberini ate§ten kurtard1 ve i§te .orada 
maglubiyete ugrad1lar. Atlyye el-Avfi der ki :Hz. ibrahim ate§e atll
digmda krallan ona bakmak iizere geldi. A te§ten bir §erare kopup ba§
parmagma dii'§tii ve onu bir yiin parc;:as1 gibi yakt1. 

71 - Onu da, Lut'u da alemler ic;in miibaret klldigl
rmz yere ulru]tlnp kurtard1k. 

72 - Ona ishak'I, iistelik bir de Ya'kub'u ihsan et
tik. Ve her birini salih kimseler klldlk. 
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73 - Onlan emrimizle insanlara dogru yolu goste
ren imamlar k1ldlk:. Ve onlara hay1rlar yapmay1, namaz 
k1lmayi, zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar Bize kulluk 
eden kimselerdi. 

74 - Lut'a da hiikum ve ilim verdik, onu c;ir'kin i~ler 
yapan o memleketten kurtard1k. Dogrusu onlar yoldan 
~akm1~ kotu bir kavim idiler. 

75 - Ve onu rahmetimize kattlk. Dogrusu o, salih 
kimselerdendi. 

Lilt ve Kavmi 

Allah Teala yine Hz. ibrahim'den haber veriyor ki Allah Teala 
onu kavminin ate§inden ve onlarm aralanndan kurtarmi§; ~am tilke
sine, oramn kudsal k1lmm1§ yerlerine hicret ederek \!lkml§tlr. Nitekim 
Rebi' ibn Enes'in Ebu Aliye'den, onun da Ubeyy ibn Ka'b'dan «Alem
ler ic;in miibarek klldiglffilZ yere ula§tmp kurtardlk.» ayeti hakkmda 
rivayetine gore o §Oyle demi§tir: Buras1 §am'd1r. Hi\! bir tatll su yok
tur ki kaya altmdan c;Ikmasm. E'bu Aliye de bOyle soylerni§tir. Katade 
ise §oyle diyor : Onlar Irak iilkesinde idiler. ~am'a dogru \!lklp kurtul
dular. ~am ic;in ; Hicret yurdunun diregi, denilir. Yeryiiziinden eksil
tilen her §ey ~am'a ilave edilir. ~am'dan eksiltilen ise Filistin'e ekle~ 
nir. (Oras1 hakkmda) Mah§er ve kabirlerden 91kanlma yeridir. Mer
yem Oglu isa (a.s.) oraya inecektir ve Mesih Deccal orada helak ola
caktir, denilirdi. Ka'b el-Ahbar ise, «Alemler ic;in miibarek kildigrmiz 
yere ula§tmp kurtardik.» ayetinde Harran'm kasdedildigini soyler. Siid
di der ki : ibrahim ve Lut ~am'a dogru gittiler. ibrahim Sarre'ye rast
ladL Sarre, Harran kralmm kizidir. Kavminin dinine kar§I \!lkffil§tl. 
Hz. ibrahim onunla, iizerine ba'§ka bir kadmla evlenmeme §art1yla ev
lenmi§tir. Siiddi'nin bu soziinii ibn Cerir rivayet eder ki garibdir. Me§
hur olan ise ; Sarre'nin, Hz. ibrahim'in amcas1 k1z1 oldugudur. Ulke
sinden hicret ederken onu da c;Ikartmi§tir. ibn Abbas'tan rivayetle Av
fi der ki : (Allah Teala onlan) Mekke'ye dogru \!lkan:A kurtarmi§tlr. 
Allah Teala'nm : «Muhakkak ki; insanlar ic;in konulmu§ ilk ev, \!Ok 
miibarek olarak kurulan ve alemler ic;in hidayet olan Mekkedekid'ir.)) 
(Al-i imran, 96) kavlini i§itmez misin? 

(I Ona ishak'l, iistelik bir de Ya'kub'u ihsan ettik.» ayetindeki 

~li~ ) kelimesi, Ata ve Miicahid'e gore; atlyye, ihsan anlammda

dir. ibn Abbas, Katade ve Hakem ibn Uyeyne bu kelimenin «ogulun 
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aglu» anlammda aldugunu soylerler. Bununla da Ya'kub'un, ishak'm 
oglu aldugunu kasdederler. Nitekim Allah Teala ba.§ka bir ayette : «Biz 
de ona ishak'1, ishak'm ardmdan Ya'kub'u miijdeledik.>> (Hud, 71) 
buyurmu'§tur. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki : Hz. ibrahim 
bir \!OCUk isteyip : <<Rabb1m, bana salihlerden alacak bir c;:ocuk ver.» 
(Sa.ffat, 100) demi§, Allah Teala da ana ishak'1 verip Ya'kub'u da bir 
ihsan, bir atlyye alarak fazladan vermi§tir. 

«Ve her birini salih kimseler, (hay1r ve salah ehli) k1ld1k. Onlan 
emrimizle insanlara dagTu yalu gosteren (Allah'm izni ile insanlan Al
lah'a c;:ag1ran ve kendilerine uyulan) imamlar kild1k. Ve onlara hayir
lar yapmay1, namaz k1lmay1, zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar Bize 
kulluk eden (insanlara emrettiklerimi bizzat kcndileri yapan) kimse
lerdi.» Burada namaz k1lma ve zekat vermenin iyi §eyler yapmaya at
fedilmesi, daha ozel olamn daha gene! alana atfedilmesi kabilinden
dir. Daha sonra Allah Teala Lut'u zikreder. Bu Lut; Lut ibn Haran 
ibn Azer'dir. Hz. ibrahim'e iman etmi§, tabi almu§ ve anunla birlikte 
hicret etmi§tir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette : «Bunun iizeri
ne Lut ana inand1 ve: Dagrusu ben, Rabb1ma hicret edecegim, dedi.» 
(Ankebut, 26) buyurur. Allah Teala ana da hiikiim ve ilim vermi§, 
ana vahyetmi§, Sedam ile havalisindeki kasabalara peygamber olarak 
gondermi§tir. Ona muhalefet etmi§ler, yalanlaml§lar ve Allah Teala 
da Kitab-1 Aziz'inde ba§ka bir yerde haberlerini anlattlg1 iizere anlan 
toptan helak buyurmu§tur. Bu sebepledir ki Allah Teala burada : «<;ir
kin i§ler yapan a memleketten kurtard1k. Dagrusu anlar yaldan c;:Ik
ml§ kotii bir kavim idiler. Ve onu rahmetimize kattlk. Dagrusu a, sa
lih kimselerdendi.» buyurmu§tur. 

76 - Nuh da, hani daha onceleri Bize niyaz etmi~ti. 
Onun duaslnl kabul edip kendisini ve ailesini biiyiik Sl
klntldan kurtardlk. 

77 - Ayetlerimizi yalanlayan kavme kar~1 ona yar
dim ettik. Dogrusu onlar, kotii bir kavim idiler. Biz de hep
sini birden suda bogduk. 
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Nub ve Kavmi 

Allah Teala, kulu ve el\!isi Nuh (a.s.), kavminin kendisini yalan
lamasi tizerine onlara beddua ettiginde onun duasma icabet buyurdu
gunu haber veriyor. «0 da· Rabbma yalvarmi§; ben yenildim, bana 
yard1m et, demi§ti.n (Kamer, 10), ((Nuh dedi ki : Rabbnn, katirlerden 
yerytiztinde yurt tutan hi\! bir kimse b1rakma. <;unkti Sen onlan bira
kirsan kullanm yoldan \!Ikanrlar. Kbttiden ve bz kafirden ba§ka da 
evlad dogurmazlar.n (Nuh, 26-27). Bunun i\!indir ki burada da §byle 
buyuruyor : ((Nuh da, hani daha bnceleri Bize niyaz etmi§ti. Onun du
asmi kabul edip kendisini ve (ona iman etmi§ clan) ailesini btiyiik sl
kmtldan kurtardlk.l> Ba§ka bir ayette ise §byle buyrulur: ((Nlhayet 
buyrugumuz gelip sular kaynamaya ba§laymca: Her cinsten birer ~if
ti ve hakkmda htiktim verilmi§ olamn di§mda kalan \!Oluk ~ocugunu 
ve inananlan gemiye al, dedik. Zaten onunla beraber pek az kimse 
inanmi§tLn (Hud, 40). ((Btiytik s1kmtldan; §iddetten, yalanlamadan ve 
eziyyetten kurtardik.» Nuh, kavmini dokuz ytiz elli sene Allah'a davet 
ederek aralarmda kalmi§, onlardan ancak ~ok az1 kendisine iman et
mi§ti. Ona eziyet ve kbttiltik ediyorlar, nesil be nesil birbirlerine ona 
muh'alefet etmeyi vasiyet ediyorlardl. ((Ayetlerimizi yalanlayan kavme 
kar§I ona yard1m ettik. (Kavminden onu kurtard1k.) Dogrusu onlar, 
kotti bir kavim idiler. Biz de hepsini birden suda bogduk.» Allah TeaJa 
onlarm btittintinti helak buyurmu§, peygamberleri kendilerine beddua 
ettigi i'\!indir ki onlardan hi\! birini yerytiztinde b1rakmam1§tlr. 
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78 - Davud· ve Si.ileyman da, hani, kavmin koyunla
nnin yayild1g1 bir ekin hakk1nda huki.im veriyorlarken 
Biz onlann hi.ikmi.ine ~ahidlerdik. 

79 - Biz bu hi.ikmi.i hemen Si.ileyman'a belletmi~tik. 
Her birirre hi.iki.im ve ilim verdik. Davud ile birlikte tesbih 
etsinler diye daglan ve ku~lan buyruk alt1na ald1k. Bun
lan yapanlar Bizdik. 

80 - Biz, ona, sizi sava§ta korumak i<;in z1rh yapma 
san' atln1 ogrettik. Art1k ~i.ikreder misiniz? 

81 - Suleyman'a da ~iddetli esen ri.izgan musahhar 
k1ldlk. Ri.izgar onun emriyle miibarek kildigimlz yere dog
ru eserdi. -V e Biz her ~eyi bilenleriz. 

82 - Denize dalacak ve bundan ba~ka i§ler gorecek 
§eytanlan da onun emrine verdik. Onlan gozetenler de 
Bizdik 

Davud ve Siileyman 

Miirre kanallyla Ibn Mes'ud'dan rivayetle Ebu Ishak otlablan bu 
ekinin, salk1mlan olU§IDU§ bir bag oldugunu soyler. ~iireyh de boyle 
s6ylemi§tir. Ibn Abbas, ayette g~en ( J-.i.:ll ) kelimesinin otlatma an
lammda oldugunu soylerken; ~iireyh, Ziihri ve Katade gece otlatma 
an!ammda oldugunu soylemi§lerdir. Katade giindiiz otlatmaya ise arap 
dilinde ( ~.J, I ) denildigini belirtir. ibn Cerir der ki : Bize Ebu Kii
reyb Harlin ibn idris el-Asamm'm .. . ibn Mes'ud'dan rivayetlerine go
re; o, «Davud ve Silleyman da, hani, kavmin koyunlanmn yaytld1g1 
bir ekin hakkmda hiikiim veriyorlarken ... » ayeti hakkmda §Oyle de
mi§tir: Bu, salk1mlan olU§lflU§ bir bag idi ve koyunlar onlan bozmu§- . 
tu. Davud, koyunlarm bag S'ahibine ait olduguna hiikmetti. Siileyman 
ise §oyle dedi: Ey Allah'm peygamberi hiikiim bundan ba:§kad1r. Hz. 
Davud : Hiikiim nas1ld1r? diye sordu da, §oyle cevablad1 : Bag1 koyun 
sahibine verirsin, eski haline doniinceye kadar ona bakar. Koyunlan 
da bag sahibine verirsin. Onlardan istifade eder. Nihayet bag eski ha
line dondiigii zaman bag1 sahibine, koyunlan . da sahibine verirsin. i§
te Allah Teala'mn: «Biz bu hiikmii hemen Siileyman'a belletmi§tik.» 
ayeti budur. Avfi de aym ag1klamay1 ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir. 
Hammad ibn Seleme'nin Ali ibn Zeyd kanallyla ... ibn Abbas't'an riva
yetinde o, §Oyle anlatmt§ : Hz. Davud, koyunlann ekin sahibine ait ol-

Tefsir , C, X. F. 336 
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masma hiikmetmi§ti. Qobanlar yanlarmda kopekleri ile <;:Iktlklannda 
Suleyman onlara: Aramzda nas1l hiikiim verdi? diye sordu, onlar Hz. 
Davud'un hiikmiinii haber verdiler. ~ayet i§inizi ben iistlenmi§ olsay
dim bundan ba§ka bir hiikiim verirdim, dedi. Bu, Hz. Davud'a haber 
verildi de Hz. Siileyman'1 ~ag1rd1 ve : Aralarmda nas1l hiikmedersin? 
diye sordu. Koyunlan ekin sahiplerine veririm, koyunlarm yavrulan, 
siitleri, yaglan ve faydalan onlarm olur. Koyunlarm sahipleri de ekin 
sahiplerinin ziraat yaptlklan gibi onlar ic;in ekin ekerler. Ekin eski ha
line ula§tlgi zaman ekin sahipleri ekini ahr, koyunlar . da sahiplerine 
geri verilir, dedi. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam'm ... Mesruk'dan 
rivayetinde o, §oyle anlat1yor: Koyunlarm ic;:inde otlami§ oldugu ekin 
bag idi. Koyunlar orada otlami§ ve iiziim salk1m1 b1rakmaYlp yemi§ler
di. Onlar (bagm sahipleri) Hz. Davud'a gelmi§ler ve koyunlann sa
hipligini onlara vermi§ti. Hz. Siileyman §oyle dedi : Hay1r, aksine ko
yunlar ahmr ve bag sahiplerine verilir. Koyunlarm siitleri ve fayda
lan onlara ait olur. Koyunlarm sahiplerine de bag verilir, onu 1sl·ah 
eder ve i'mar ederler. Ta ki koyunlarm otlad1g1 gecedeki haline gelin
ceye kadar. Sonra koyun sahiplerine koyunlan bag sahiplerine de bag
Ian verilir. ~iireyb, Murre, Miicahid, Katade, ibn Zeyd ve bir ~oklan 
da bOyle soylemi§tir. 

ibn Cerir'in ibn Ebu Ziyad kanallyla ... Amir'den rivayetinde o, 
§oyle anlatmi§ : ~iireyh'e iki ki§i geldi. Birisi : ~u adamm koyunu be
nim bir ipimi kopard1, dedi. ~iireyh : Giindiiz mii yoksa gece mi? Eger 
giindiiz olmu§sa koyun sahibi su~suzdur. ~ayet gece olmu§sa tazmin 
edecektir, dedi, sonra: «Davud ve Siileyman da, hani, kavmin koyun
larmm yaylldlgl bir ekin hakkmda hiikiim veriyorlarken ... » ayetini 
okudu. ~iireyh'in bu soyledigi imam Ahmed, Ebu Davud ve ibn Ma
ce'nin Leys ibn Sa'd kanahyla. .. Haram ibn Muhayy1sa'dan rivayet 
etmi§ oldugu §U hadise benzemektedir : Bera ibn Azib'in devesi bir 
bahc;eye girmi§ ve oray1 talan etmi§ti. Allah Rasulii (s.a.), bah~e sa
hiplerinin onu giindiiziin korumalanna hiikmetti. Yay1lan hayvanla
rm geceleyin talan ettikleri §ey ise sahipleri tarafmdan tazmin edilir 
hiikmiinii verdi. Bu hadis illetli bulunmw~tur. Biz bu hadis hakkmda 
el-Ahkam adh eserde geni§~e bilgi verdik. Tevfik Allah'tand1r. 

Allah Teala : «Biz bu hiikmii hemen Siileyman'a belletmi§tik. Her 
birine hiikiim ve ilim verdik. )) buyurur ki, ibn Ebu Hatim'in babas1 
kanahyla ... Humeyd'den rivayetine gore; iyas ibn Muaviye'ye kadi
hk teklif edildigi zaman Hasan'a gelmi§ ve aglami§tl. Hasan: Seni ag
latan nedir? diye sordu. 0, §Oyle dedi : Ey Ebu Said, bana ula'§tlgma 
gore kad1lar §6yle imi§ler : Birisi ictihad eder ve hata ederse o ate§
tedir. Birisini arzulan (haktan) meylettirirse o da cehennemdedir. Bi-
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i ictihad eder ve ictihadmda dogruyu bulursa; o cennettedir. Hasan 
-Basri ona §6yle dedi: Allah Teala'mn Hz. Davud, Hz. Siileyman ve 
ygamberlerin haberlerinden anlatmi§ olduklarmdaki hiikiim, bu in

.anlann sozlerini geri <;evirip reddecektir. Allah Teala : <<Davud ve Sii
eyman da, hani, kavmin koyunlarmm yayrld1g1 bir ekin hakkmda hii
~iim veriyorlarken Biz onlarm hiikmiine §ahidlerdik.» buyurmu§; Hz. 
'"'iileyman'1 overken Hz. Davud'u da kotiilemi§tir. Sonra Hasan §6yle 
ilave etti : Muhakkak Allah Teala, kad1lardan §U ii<; konuda ahid al
mi§tlr : Hiikiimlerini az bir pahaya satmayacaklar, hiikiimleri konu-
unda arzularma uymayacaklar ve bu konuda hi<; kimseden korkma

yacaklar. Daha sonra Hasan : «Ey Da vud, seni ger<;ekten yeryiiziine 
halife k1ld1k. 0 halde insanlar arasmda hak ile hiikmet. Heveslere uy
ma ... » (Sad, 26), ccinsanlardan korkmaym da Ben'den korkun. Ve 
ayetlerimi az bir degerle degi§tirmeyin.)) (Maide, 44) ayetlerini oku
du. Ben de derim ki : ~iiphesiz peygamberlerin tamam1 ma'sumdur
lar ve Allah tClrafmdan te'yid edilip desteklenmi§lerdir. 'Selef ve Ha
lef alimlerinin muhakk1klan arasmda bu konuda ihtilaf yoktur. Pey
gamberlerin dl§mdaki (hakim) lere gelince; Buhari'nin Sahih'inde 
Amr ibn As'tan rivayetle sabit olduguna gore Allah Rasulii (s.a.) §OY-: 
le buyurmu§tur: Hakim, ictihad ettiginde dogruya ula§Irsa onun i<;in 
iki ecir vard1r. ictihad edip hata ettiginde ise onun i<;in bir ecir var
dlr. Bu hadis iyas'm; Kad1 ictihad edip te hata ettiginde ate§tedir, §ek
lindeki vehmini a<;Ik<;a reddetmektedir. En dogrusunu Allah bilir. Sii
nen'lerde rivayet edilen bir hadiste §6yle buyrulur : Kad1lar ii<;tiir: 
Bunlardat L birisi cennette, ikisi ise cehennemdedir : Bir ki§i ki ger<;e
gi bilir ve onunla hiikmederse, i§te o cennettedir. Ki§i insanlar arasm
da bilgisizce hiikiim verirse o ate§tedir. Yine birisi ger<;egi bilir ve bu
nun tersine hiikmederse i§te bu da cehennemdedir. imam Ahmed'in 
Miisned'inde rivayet etmi§ oldugu §ll k1ssa, Kur'an'da amlan 'bu kissa
ya yakmd1r: imam Ahmed'in Ali ibn Hafs kanahyla ... Ebu Hiireyre'
den rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: iki kadmm 
yanlarmda iki ogullan varken kurt gelip iki oguldan birini ahp gitmi§
ti. iki kadm Hz. Davud'un hakemligine ba§ vurdular da, kalan <;ocu
gun biiyiige ait olduguna hiikmetti. ikisi Hz. Davud'un yamndan <;Ik
tlklannda Siileyman ikisini <;ag1rd1 ve : Bi!' b1<;ak getirin, <;ocugu ikisi 
arasmda pay edeyim (<;ocugu ikiye boleyim) dedi. Kadmlardan kii<;iik 
olam : Allah sana rahmet eylesin bu onun ogludur, onu kesme, dedi 
de <;ocugun kii<;iik olan kadma ait olduguna hiikmetti. Buhari ve Miis
lim, hadisi Sahih'lerinde tahric etmi'§ler ve Nesei Kitab el-Kaza'da «Ha
kim ger<;egi ogrenmek iizere verecegi hiikmiin tersine bir hiikiim ve
recegini hissettirir bab1n diye miistakil bir bab ay1rm1§tlr. Yukardaki-
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ne benzer §ekilde Hafiz Ebu'l-Kas1m ibn Asakir crTarihn inin Hz. Sti
leyman'm terceme-i halinde Hasan ibn Stifyan kanallyla ... ibn Abbas'
tan rivayetle uzunca bir k1.ssa nakleder ki, ozeti §Udur : israilogullan 
zamamnda gtizel bir kadm varmi§. Onlann ileri gelenlerinden dordti 
onu kendilerine ram etmek istemi§ler, kadm onlarm hep.sini reddetmi§. 
Bunlar kadm aleyhinde bir araya g-elmi§ler ve Hz. Davud'un huzurun
da, kadmm kopegi ile cinsel ili§ki kurduguna ve kopegini buna ah§tir
digma §ehadet etmi§ler. Hz. Davud da kadmm ta§lanarak oldtirtilme
sini emretmi§. 0 gtintin ak§am1 oldugunda Hz. Stileyman oturmu§, Hz. 
Davud'un etrafmda topland1klan gibi genc;ler onun c;evresinde toplan
ffii§lar aralarmda hakim olarak kalkmi§, onlardan dordtine Hz. Da
vud'un yamnda §ahadet eden dort ki§inin elbisesini, bir digerine de 
kadmm elbisesini giydirmi§. Bu dort ki§i digeri aleyhinde olmak tize
re onun kopegi ile cinsi ili§ki kurduguna §ehadet etmi•§ler. Hz. Stiley
man : ~unlarm aralanm aymn, demi§, sonra birincilerine : Kopegin 
rengi ne idi? diye sormllil. 0; siyah demi§, onu serbest b1rakm1§, dige
rini c;agmp kopegin rengini sormu§. 0; kirmizidir, demi§. Bir digeri 
boz renkli oldugunu, dordtinctileri de beyaz oldugunu soylemi§. Hz. Sti
leyman dordtintin de oldtirtilmesini emretmi§. Bu Hz. Davud'a nakle
dilince, derhal o d6rt ki.~iyi c;agirmi§, her birine ayn ayn olarak o ko
pegin rengini sormu§, kopegin renginde ihtilat etmi1}ler. Bunun tize
rine Hz. Davud, onlarm oldtirtilmelerini emretmi§. 

Allah Teala : <<Davud ile birlikte te.sbih etsinler diye daglan ve 
ku§lan buyruk altma ald1k. Bunlan yapanlar Bizdik.>> buyurur ki; bu, 
kitab1 alan Zebur'u okumasmda .sesinin ho§lugundandir. Zebur'u te
renntim ettigi zaman ku§lar havada durup ona cevab verir; daglar da 
tesbihle, aks-i .sada ile ona cevab verirlermi§. Hz. Peygamber (s.a.), 
Ebu Musa el-E§'ari geceleyin Kur'an okurken ona ugrad1g1 zaman -ki 
cmun c;ok ho§ bir sesi vard1- durur ve onun okumas1m dinleyip: Mu
hakkak ki §Una Davud ailesinin seslerinden verilmi§, buyurmu§, Ebu 
Musa da : Ey Allah'm elc;isi, §ayet senin dinledigini bilmi§ olsayd1m; 
onu senin i\!in gtizelle§tirir, stislerdim, demi§. Ebu Osman en-Nehdi 
der ki : Ebu Musa (r.a.) nm sesi gibi ne bir tef, ne bir ud ve ne de bir 
dtidtik sesi i§itmedim. Bununla birlikte §6yle ilave edermi§ : ~tiphesiz 
ona Davud ailesinin seslerinden bir ses verilmi§tir. 

«Biz, ona, sizi sava§ta korumak i~in z1rh yapma san'atlm ogret
tik.n Katade der ki :Hz. Davud'dan once z1rhlar yass1, dtimdtiz imi§. 
Z1rh1 halkalar halinde orenlerin ilki odur. Nitekim Allah Teala : c<Ve 
ona demiri yumu§ak k1ld1k. Geni§ z1rhlar yap ve dokumasm1 saglam 
tut, diye.>> (Sebe', 10-11) buyurur. Halkayr c;ivi tutmaz halde geni§let
mez, c;iviyi de halkay1 yaracak kadar sert yapmazmi§. Bu sebepledir 
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ki Allah Teala: «Biz ona, sizi sava§ta korumak 1gm zuh yapma 
san'atim ogrettik. Artlk (Allah'm size olan nimetlerine) §iikreder mi
siniz?» Zira 0, kulu Davud'a z1rh yapma san'atlm ilham buyurmu§ ve 
bunu sizin i\!in ona ogretmi§tir, buyurur. 

wSuleyman'a da §iddetli esen ruzgan miisahhar k1ld1k. Riizgar 
onun emriyle mubarek klldlglmlz yere (~am iilkesine) dogru eserdi. 
Ve Biz her §eyi bilenleriz.» Hz. Siileyman'm ah§aptan bir hahs1 vard1. 
Ulke i§lerinden ihtiyag duyulan her §ey; atlar, develer, c;:ad1rlar ve as
kerler onun uzerine konulur, sonra riizgara onu ta§1mas1m emrederdi 
de, riizgar o halmm altma girer, yiiklenir, yiikseltir ve onu goturiirdu. 
Ku§lar onu g·olgeleyip arzulad1g1 yere kadar s1caktan korurdu. Onun 
arzu ettigi yere indirir, aletleri ve odunlan (keresteleri) konurdu. Al
lah 'Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurmaktadlr: «Bunun iizerine Biz 
de ruzgan emrine verdik. Emri ile istedigi yere kolayca giderdi.» (Sad, 
36), <<Gtinduz estiginde gidi§i bir ayllk mesafedir. Ak~amleyin de geli
§i bir ayllk mesafedir.» (Sebe', 12). 

ibn Ebu Hatim'in Stifyan ibn Uyeyne'den, onun Ebu Sinan'dan, 
onun da Said ibn Ciibeyr'den rivayetinde o, §byle anla.tmi§ :Hz. Sii
leyman ic;in altl yiiz bin kiirsii konulur, onu ta'kib eden kiirsiilere ~n
sanlarm mu'minleri, onlarm arkalanna da cinlerin mii'minleri oturur. 
Ku§lara emreder de onlan golgeler. Riizgara emreder de onu ta§1rd1. 
Abdullah ibn Ubeyd ibn Umeyr der ki : Hz. Siileyman riizgara emre
der ve riizg·ar yiice, biiyiik bir dag gibi toplamrd1. Sonra tahtmm ge
tirilmesini emreder ve toplanan riizgann en yiiksek yerine konurdu. 
Sonra kanatl1 olanlarmdan bir k1srag1 c;agmr, k1srak tahtmm iizerine 
<;Ikmcaya kadar yukselirdi. Daha sonra riizgara emreder ve ruzgar onu 
gogun altmda yiiceliklere yukseltirdi. Hz. Siileyman bu durumda ba
§Inl eger, saga ve sola donmezdi. Bu; Allah'a olan ta'ziminden ve Al
lah'm hukumranhg1 yamnda ic;inde bulundugu durumun 'bir hie; oldu
gunu bilmesinden dolayr §iikriinden idi. Ta ki riizgar kendisini iste
digi yere koyuncaya kadar. 

« (Cevherler, inciler ve ba§ka §eyler <;:Ikarmak uzere) denize dala
cak ve bundan ba§ka i§ler gorecek §eytanlan da onun emrine verdik.» 
Ba§ka bir ayette de §Oyle buyrulur: <<Bina kuran ve dalg1<;hk yapan 
§eytanlan da, demir halkalarla bagh digerlerini de.» (Sad, 37-38). 

Allah Teala: <cOnlan gozetenler de Bizdik.n buyurur ki, §eytan
lardan herhangi birinin ona bir kottiliik etmesine kar§l Allah onu ko
rurdu. Aksine onlarm hepsi onun elinde, kahr u galebesi altmdayd1. 
Onlardan hie; birisi ona yakla§rnaya cesaret edemez, tam tersine o, on
larm hakkmda yegane hakim idi. Onlardan diledigini serbest b1rak1r, 
diledigini hapsederdi. Bu sebepledir ki Allah Teala ba§ka bir ayette : 
«Demir halkalarla bagh digerlerini de.n (Sad, 38) buyurrnu§tur. 
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83 - Ey;yub da, hani Rabb1na n1yaz etmi~: Bu dert 
beni sanverdi. Sen merhametlilerin merhametlisisin, de
m~~ti. 

84 - Biz de onun duas1n1 kabul etmi~ ve ugrad1g1 Sl
klntlyl kald1rm1~tlk. Katrm1zdan bir rahmet ve kulluk 
edenlere bir hatlra olmak uzere ·ona hem ailesini, hem de 
bir 'kad1n1 vermi~tik. 

Sabu (:aglayam Eyyub 

Allah Teala Eyyub (a.s.) un mall, ~ocuklan ve bedenine isabet 
eden musibeti anlatlyor. Onun bir~ok mallan, hayvanlan, ekinleri, ev
ladi ve ho§nuq olunacak evleri vard1. BiitU.n bunlarda imtihana tabi 
tutuldu, musibete du~ar kald1 ve sonuncularma varmcaya kadar hep
si gitti. Sonra. bedeninde belaya du~ar kald1. Onun ciizzama yakalan
digi saylenir. Kalbi ve dili di§mda hastahktan kurtulan hi~ bir yeri 
kalmami§tl. Bunlarla da Allah'! zikrederdi. Nihayet onunla beraber 
oturanlar ondan tiksindi, iilkenin bir ko§esinde tek ba§ma kald1. Ha
mmi di§mda insanlardan ona §efkat gosterecek, ac1yacak kimse kal
mami§tl. Hamm1 onun i§lerini goriirdii. Hammmm yoksul dii§tU.gii, Hz. 
Eyyub'a hizmet etmek i~in insanlara hizmet etmeye ba§lacilg1 soylenir. 
Hz. Peygamber (s.a.) bir hadislerinde : insanlarm en §iddetli belaya 
du~ar kalanlan peygamberler, sonra salih ki§iler sonra derece derece 
onlara benzeyenlerdir, buyururken, diger bir hadiste §oyle buyrulur : 
Ki§i, dini ol~iisiince belaya duc;ar k1hmr. ~?ayet dininde saglam, gii~lii 
ise onun musibeti (dininin saglamhgi ol~iisiince) artmhr. Ailah'm 
peygamberi Hz. Eyyub (a.s.), son derece sab1rh olup sab1r konusunda 
dar'b-1 mesel olmu§tur. 

Yezid ibn Meysere der ki : Allah Teala Hz. Eyyub ( a.S;) u ailesi, 
mall ve ogullanm kaybetmekle imtihan ettiginde onun i~in zikirden 
daha giizel hie; bir§ey kalmami§tL Bunlardan sonra §6yle derdi : Bam~ 
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ihsanda bulunan, bana mal ve ogullar veren Rablann Rabb1 Sana hamd 
ederim. Kalbimden bunlann girmedigi hi9 bir yer kalmami§h. Sen bi.i
ti.in bunlan benden aldm, kalbimi bo§alttm, benimle Senin aranda en
gel olacak art1k hig bir §ey yok. ~ayet dii§mamm iblis benim yapt.oJ.gl
mi (veya bana yaptlg1m) bilmi§ olsayd1, beni gekemezdi. Bu sebeple 
iblis, ho§lanmayacagi bir durumla kar§Ila§mi§ oluyordu. Yine Yezid 
ibn Meysere der ki: Eyyub (a.s.) §byle dermi§: Rabb1m, bana mal ve 
gccuk verdin. i§lemi§ oldugum bir zuli.imden dolay1 beni §ikayet eden 
hig kimse kap1ma dikilmedi. Bunu Sen de biliyorsun. Benim i9in yatak 
haz1rlamrd1 da, ben yatag1 terk eder ve kendi nefsime : Ey nefis, §iip
hesiz ben yatakta yatmak igin yaratilmadim, derdim. Bunu ancak Se
nin nzam dileyerek terkettim. Yezid ibn Meysere'nin bu sbzunu .ibn 
Ebu Hatim rivayet eder. 

Hz. Eyyub'un haberi ile ilgili olarak Vehb ibn Mi.inebbih'den riva
yetle uzun bir k1ssa anlatlllr . .ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim, kendi se
nedleriyle Vehb .ibn Munebbih'den rivayet ederler. Mtiteahhir mi.ifessir
lerden bir ~oklan da bunu zikretmi§Ierdir. Ancak uzun oldugu i9in bi
zim terk ettigimiz bU k1ssada gariblik vard1r. 

Hz. Eyyub (a.s.) un bu belada uzun sure kaldig'l rivayet edilir. Onu 
bu duaya sevk eden sebep kanusunda ihtilat etmi§lerdir. Hasan ve Ka
tade, Hz. Eyyub (a.s.) un yedi sene birkag ay israilagullan \!opltigune 
at1lm1§ halde musibete dugar kald1gm1 soylemi~lerdir. .israilagullan 
9bpltigiinde atllml§ halde iken bedeni uzerinde ha§arat dala§lrmi§, Al
lah Teala andan bu musibeti kald1rm1§, ecrini 9agaltm1§ ve ona gii
zel bvgude bulunmu§tur. Vehb .ibn Miinebbih : Belada ne ~ak ne faz
la; tam ug sene kalmi'§tlr, der. Siiddi ~oyle anlat1yor : Eyyub'un etleri 
dbkiilmeye ba§ladl, .sinir ve kemikleri dl§mda bedeninden hi9 bir §ey 
kalmad1. Kans1 anun i§lerini gorur, bulundugu yere az1gm1 getirirdi. 
Agns1 uzaymca kans1 ana : Ey Eyyub, Rabbma dua etsen de, senden 
bu belay1 giderse, dedi. Hz. Eyyub : Yetmi§ sene sagllkh olarak ya§a
dlm. Allah igin yedi sene sabretmem 90k mudur? diye cevab 
verdi. Kadm feryad ederek 91kt1. Bir iicret mukabili insanlara i§ gbriir, 
bundan kazand1g1m Hz. Eyyub'a getirir ve ana yedirirdi. iblis, Hz. Ey
yub'un Filistin'den da.stu ve arkada§l alan iki ki§iye gitti, anlara var
dl ve : Karde§iniz Eyyub'a §byle '§byle bir bela isabet etti. Oua gidin, 
onu ziyaret edin ve bir miktar iilkenizin i9kisinden yammza alm. Eger 
ondan i9ecek alursa iyile§ir, dedi. Hz. Eyyub'un bu iki arkada§l ana 
geldiler. Ona bakt1klarmda aglad1lar. Hz. Eyyub : Siz kimsiniz? diye 
.sardu. Onlar : Biz filan ve filamz, dediler. Onlara merhaba dedi ve : 
Musibet anmda beni terketmeyene merhaba, diye ekledi. Onlar : Ey Ey
yub, belki de sen bir §ey gizledin ve gizlediginin dt§mda bir §eyi izha1 
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ettin de bu sebeple Allah seni bu musibete dugar k1ld1, dediler. Hz. Ey
yub ba§ml gage kald1rd1, sonra §byle dedi : 0 biliyor ki, ben bir §eyi 
gizleyip onun di§mda bir §eyi izhar etmedim. Fakat 'Rabb1m ben sab
redecek miyim yoksa feryad m1 edecegim buna bakmak tizere beni bu 
belaya dugar k1ld1. Onlar kendisine : Ey Eyyub, bizim i:gkimizden ig. 
Eger ondan igecek olursan sen muhakkak iyile§eceksin, dediler. K1z<;il 
ve : Habis (iblis) size gelip bunu mu emretti? Soztintiz, yiyeceginiz ve 
igeceginiz haram tizerinedir, dedi. Onun yamndan kalktllar, kans1 in
sanlara i§ yapmaya gitti. Ktigtik gocuklan olan bir aile igin ekmek pi
§irdi. Ogullan uyuyordu. Onu uyand1rmak istemediler ve ekmegi kadi
na verdiler. 0 da ekmegi Eyyllb'a getirdi. Hz. Eyyub bunu ho§ kar§I
lamayip: Sen bana bunu getirmezdin. Bugtin sana ne oluyor? diye 
sordu. Kadm durumu anlatt1 da o : Belki de gocuk uyanmi§ ve ekmek 
isteyip bulamami§, ailesine aghyordur. Bu ekmegi ona gottir, dedi. Ka
dm gidip 0 ailenin merdivenine ula§tlgmda, 0 ailenin 'bir kayunu ken
disini stistti de kadm : Kahrolas1 Eyyub, dedi. Merdiveni 91kt1gmda go
cugu uyanmi§, ekmegi istiyor ve ailesine agl!Jor buldu. Onlardan ek
mek di§mda hig bir §ey kabul etmiyordu. Kadm : Allah Eyyllb'a rah
met eylesin, deyip ekmegi gocuga verdi ve dondti . .Sonra iblis, bir dok
tor sur.etinde kadma geldi ve ona : ~tiphesiz kocamn hastahg1 uzami§
tlr. ·~ayet iyile§mek istiyorsa bir sinek alsm, filanca ogullan kabilesi
nin putu adma onu kessin, muhakkak o bununla iyile§ecektir. Bundan 
sonra da tevbe eder, dedi. Kadm bunu Hz. Eyyub'a soylediginde o: Mu
hakkak sana habis (iblis) gelmi§. Allah'a yemin olsun ki, eger iyile
§irsem sana ytiz sopa vuracag1m, dedi. Kadm, Hz. Eyyub igin yine 9a
h§maya 91ktl fakat ondan nz1k kesilmi§ti. Hangi aileye gitse ken
dilerine i§ yapmasm1 istemiyorlardl. Durumu daha da bozulup Hz. Ey
yllb'un ag kalmasmdan korktugu zaman sagmdan bir boliim tra§ edip 
onu e§rafm k1zlanndan ktigiik bir k1z gocuguna satt1. Ona ho§ ve bol 
yemekler verdiler, bunlan Eyyllb'a getirdi. Hz. Eyyub bu yiyecegi g6r
dtigti zaman ho§ kar§Ilamadi ve : Bu sana nereden geliyor? diye sordu. 
Kadm: Birtak1m insanlara i§ gordtim de, onlar bana yiyecek verdi, di
ye cevablad1. Hz. Eyyub o yiyecekten yedi. Ertesi gun oldugunda ka
d.m yine 91kt1 ve i§ gormek istedi. i§ bulamadL Yine sagmm bir bolii
gtinti kesip onu daha onceki satmi§ oldugu k1z 9ocuguna satti. BU:nun 
kar§1hg1hda ona yiyecek verdiler, o da bunu Eyyub'a gottirdii. Hz. Ey
yub: Allah'a yemin olsun ki bunun nereden oldugunu bilmeden yeme
yecegim, dedi. Kadm ba§ orttistinti indirdi, kadmm ba§llll bra§ edil
mi§ olarak gordtigti .zaman §iddetle feryad etti. i§te o zamand1r ki Rab
bma: «Bu dert beni sanverdi. Sen merhametlilerin merhametlisisin.» 
diye dua etti. 
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ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm .. . Nevf el-Beka.li'den dva
yetine gore Hz. Eyyub'un yanmn gelen §eytana Savt denirmi§. Hz. Ey
yub'un kans1 : Allah'a dua et de sana §ifa versin, dedik9e o dua etmez
mi§. Nihayet ona israilogullarmdan bir grup ugrami§ ve birbirlerine : 
Bunun ba§ma gelen ancak (i§lemi§ oldugu) biiyiik bir giinahtan olsa 
gerektir, demi§l3r. l '§te o zaman Hz. Eyyub : «Bu dert beni sariVerdi. 
Sen merhametlilerin merhametli::;isin.n deml§tir. Yine ibn Ebu Ha
tim'in babas1 kanahyla ... Abdullah ibn Ubeyd Ibn Umeyr'den rivaye
tinde o, §Oyle anlatmi§ :Hz. Eyyub (a.s.) un iki karde§i varmi§. Bir 
giin gelmi§ler ve kokusundan ona yakla§amami§lar. Uzagma oturmu§
lar. Birisi digerine : ~ayet Allah Teala Hz. Eyyub'da bir hay1r oldugu
nu bilmi§ olsayd1, onu bu belaya du<;ar kilmazdi, dem}§. Hz. Eyyub, on
larm bu sozlerinden oyle bir feryad koparml§ ki, hi9 bir §eyden dolayl 
b6yle feryad etmemi§ imi§. Allah'1m, §ayet benim hi9 bir gece tok ola
rak gecelemedigimi ve benim a:<; olamn durumunu bildigimi biliyor
san beni tasdik et, demi§, o ikisi i§itir oldugu halde gokten tasdik olun
mu§. Sonra : Allah'1m, benim asia iki gomlegim olmad1g1m, <;Iplak ola
mn durumunu bildigimi biliyorsan beni tasdik et, demi§, o ikisi i§itir 
oldugu halde gokten tasdik olunmu§. Allah'im, izzetin hakk1 i9in, de
mi§, sonra secdeye kapanmi§. Daha sonra : Allah'1m, izzetin hakkl i<;in 
benden bu (belay1) gidermedik9e ba§Iml asla kaldirmayacagim, demi§, 
ba§Im kaldird1g1 zaman bu bela kendisinden giderilmi§. ibn Ebu Ha
tim, yukardakine benzer §ekilde bu hadisi ba§ka bir kanaldan merfu' 
olarak §byle rivayet eder : Bize Yunus ibn Abd'iil-A'Ia ... Enes ibn Ma
lik' den rivayet ediyor ki Allah Rasulii (s.a.) §6yle .buyurmu§ : Allah'm 
peygamberi Eyyub, belada on sekiz sene kald1. Kardevlerinden en 
yakm ve sad1k olan iki ki§i di§mda yak1m ve uzag1 onu terketti. 
Ancak o ikisi kendisine gelir giderlerdi. Biri arkada§ma : iyi bil ki, Al
lah'a yemin ederim Eyyub, alemlerden kimsenin i§lememi§ oldugu bir 
giinah i§lemi,§tir, dedi. Arkada§I ona: Nedir o? diye sordu. 0 : On sekiz 
seneden beri Allah Teala ona ac1mad1 ki i<;inde bulundugu belay1 on
dan gidersin, dedi. ikisi Hz. Eyyub'a gittiklerinde adam sabremedi, 
sonunda Hz. Eyyub'a bunu anlatt1. Hz. Eyyub (a.s.) §oyle dedi: Senin 
soyledigini . bilmiyorum. ~u kadar var ki Allah biliyor ben (bir giin) 
9eki§mekte olan iki ki§iye ugrami!§tlm. Allah1'n ad1m amyorlard1. Evi
me dondiigiimde bir ger9ek, bir hak d1§mda Allah'm amlmasmdan ho§
lanmadigim i<;in onlann yerine keffaretlerini vermi§tim. Hz. Eyyub, (bu 
bela i9inde iken) ihtiyac1m def'etmek i<;in <;1kard1. ihtiyacm1 giderdigi 
zaman kans1 (yerine geri gelinceye kadar) elinden tutard1. Bir giin 
kansmm gelmesi gecikmi§ti. Yerinde iken Hz. Eyyub'a: Ayaklanm ha
reket ettir, yere vur. Bu y1kamlacak, soguk ve i\!ilecek bir sudur, diye 
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vahyolundu. Bu hadisin merfu' olarak rivayeti gergekten garibdir. ibn 
Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... ibn Abbas'tan rivayetinde o, §Oyle 
anlatmt§: Allah Teala (dugar kaldtgi belamn sonunda) Eyyub'a cen
net hullelerinden bir hulle giydirdi ve uzakla§IP bir ko§eye oturdu. Ka
nst geldiginde onu tammad1 ve : Ey Allah'm kulu, §Uractktaki belaya 
dugar kalml'§ ki§i nereye gitti? Herhalde onu kopekler veya kurtlar go
_ttirmii§ olsa gerek, deyip bir sure konu§maya devam etti. Hz. Eyyub : 
Yaztk sana, ben Eyyub'um, dediyse de kadm : Ey Allah'm kulu, be
nimle alay m1 ediyorsun? dedi. Hz. Eyyub: Yaztklar olsun sana, ben 
Eyyub'um. Allah Teala benim bedenime sagllgtmt geri verdi, dedi. .ibn 
Abbas §oyle ekler: Allah Teala ona mahm ve gocuklanm aymyla ve 
bir misli fazlastyla geri vermi§tir. Vehb ibn Miinebbih der ki :Allah Te
ala Eyyub'a va.hyetti ve buyurdu ki : Sana aileni, mallm ve onlann bir 
misli fazlasmt geri verdim. ~u suda ytkan. Muhakkak senin §ifan bun
dadtr. Kanmn yerine .bir kurban kes, onlar igin istigfar et. §iiphesiz 
onlar senin hakkmda ~i olmu§lardtr. Bu haberi .ibn Ebu Hatim riva
yet eder. Yine .ibn Ebu Hatim'in Ebu Ziir'a kanallyla .. . Ebu Hiireyre'
den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore, §Oyle buyur
mu§: Allah Teala Eyyub'a atiyet verip hastahgmdan kurtardtgmda 
iizerine altm gekirgeler yagdtrmt§. Eyyub eliyle yakalaytp elbisesine 
doldurmaya ba§lamt§. Ey Eyyub, doymadm i:m? denilmi§ de: Rabbtm, 
Senin rahmetinden kim doyar? demi§. Hadisin asll Buhari ve Miis
lim'in Sahih'lerinde mevcud olup -ba§ka bir yerde tekrar gelecektir. 

{(Ona hem a.ilesini, hem de bir katlm vermi§tik.>> .ibn Abbas'tan ri
vayetle daha once gegtigi iizere o : Ona (mall, ailesi ve gocuklarmm) 
aymlan geri verildi, demi§tir. ibn Abbas'm bu soziinii A vfi de rivayet 
etmi§tir. Bu agtklamamn benzeri .ibn Mes'ud ve Miicahid'den de rlva
yet edilmi§ olup, Hasan ve Katade de boyle soylemi§lerdir. Baztlan ha
tummm isminin Rahmet oldugunu sanmt§lardtr. §ayet boyle soyleyen 
ki§i .bunu ayetin akt§mdan almt§sa bu uzak olup ayetten anla§tlmaz. 
Eger kitab ehlinin nakillerinden almt§ ve onlardan rivayeti sahih ise 
bu; ne dogrulamr, ne de yalanlamr. ibn Asakir, ((Tarihllinde -Allah 
ona rahmet eylesin- Eyyub'un zevcesinin ismini verir ve §byle der : 
tsminin Leyya Bint Mine§§a ibn .Yusuf ibn Ya'kub ibn .ishak ibn !b
rahim oldugu soylenir. Yine ibn Asakir §Oyle diyor: Leyya Bint Ya'
kub (a.s.), Eyyub'un zevcesi olup Beseniyye iilkesinde onunla beraber
di denilir. 

Miicahid der ki: Hz. Eyyub'a: Ey Eyyub, muhakkak senin ailen 
cennettedir. Dilersen sana onlan getireyim, dilersen senin igin onlan 
cennette b1rak1p onlarm yerine benzerlerini ve-reyim, denildi. Haytr, 
onlan benim i\!in cennette btrak, dedi de, onlar cennette onun i(!in b1-
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ak1ld1lar ve dtinyada onlarm yerine bed~l olarak benzerleri verildi. 
Hammad ibn Zeyd'in Ebu imran el-Havni'den, onun da Nevf el-Bek
Kall'den rivayetinde o, §Oyle demi.~tir : Onlarm ecirleri ahirette, ben
zerleri dtinyada (Hz. Eyyub'a) verilrni§tir. Ravi der ki : Bunu Mutar
rif'e rivayet ettim de : Bu gtinden once (bu ayetin) a\!Iklamasmi, tev
cihini bilememi§tim, dedi. Katade, Siiddi ve Selef'ten bir goklanndan 
da boyle rivayet edilmi§ olup, en dogrusunu Allah bilir. 

«Katirnizdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatlra olmak tize
re)) ona boyle yaprni§tlk. Onu bu konuda bir ornek k1ld1k ki belaya du
gar olanlar onlara bu belay1 bizim kat1rn1zda hakir olduklan igin ver
digimizi 8anmasmlar ve Allah'm takdirine, kullarmdan diledigini bela
ya dugar k1lmasma sabrederek katlansmlar. ~tiphesiz bu husustaki en 
ytice hikmet Allah'mdir. 

85 - ismail, idris ve Zulkifl de. Onlann her biri sab
redenierdendi. 

86 - Ve onlan rahmetimize kattlk. Dogrusu onlar, 
salih kimse'lerdendi. 

ismtut ve IJigerleri 

Burada ismail'den murad, ibrahim Halil (a.s.) in oglu olan is
mail'dir. Daha once Meryem suresinde amlrni§tl. ictris (a.s.) de oyle. 

Ztilkifl'e gelince; · ayetin akl§mdan anla§1ld1gma ve peygamberrer
le birlikte zikredildigine gore o da bir peygamberqir. Digerleri ise : 0 
a:ncak salih bir ki§i, adil bir kral, . actaletli bir hakem idi; derni§lerdir. 
ibn Cerir de bu konuda ihtiyatll davrannii§tlr. En -dogrusunu Allah bi
lir. ibn Ctireyc'in Mticahid'den riv~yetine gbre; o, Ztilkifl hakkmda §OY
le derni§tir: Salih bir ki§idir. P~ygamber degildir. Bir peygambere kav
mi igin kefil olmu§, kavminin i·§leri i\!in onun yerini tutmay1 tekefftil 
etmi§, peygamberin yerine onlarm i§lerini tistlenrni§, aralannda ada
letle htikmetmi§tir. Boyle yaptlg1 igin ona Ztilkifl ismi verilrni§tir. ibn 
Ebu Necih de bu a\!1klamay1 Mticahid'den rivayet eder. 

ibn Cerir der ki: Bi.ze Muhammed ibn Mtisenna'nm ... Mticahid'
den rivayetine gore; o, §oyle anlatlyor : el-Yesa ihtiyarlad1g1 zaman : 
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Ben hayatta iken insanlara onlan idare edecek birisini yerime halife 
olarak b1raksam da nas1l i§ yapacagm1 gorsem, dedi. insanlar toplan
dilar da o: §u u<; §artla bunu benden kim kabul eder: Halife olarak 
b1rakacag1m l<i§i gunduz oru<;lu olacak, geceyi ihya edecek ve ofkelen
meyecek, dedi. Gozlerin hakir gorecegi birisi kalktl ve: Ben, dedi. el
Yesa ::Sen gunduz oru<; tutar, geceyi ihya eder ve ofkelenmez misin? 
diye sordu. Adam: Evet, diye cevablad1. 0 gun kavmi geri <_;evirdi. Di
ger gtin aym sozleri soyledi, herkes sustu, yine o adam kalktl ve ben, 
dedi. el-Yesa onu kendine halife tayin etti. iblis, §eytanlara: Falanca
ya dikkat ediniz, onu azd1rmak gorevinizdir, dedi. Ancak o ki§i §eytan
hirl bundan aciz b1raktl da iblis : Onu bana b1rakm, dedi ve fakir, ya§-
11 bir ihtiyar suretinde ona gitti. Ogle uykusu i<;in yatagma yatt1g1 za
man ona vard1. Gece ve gunduz sadece o k1sa uykusundan ba§ka uy
ku uyu~azd1. iblis kapiSinl <;ald1, o : Kimdir o? diye sordu. iblis : Maz
lum y~h bir ihtiyar, dedi. Kalk1p kap1y1 a<;t1 ve iblis ana: Benimle · 
kavmim arasmda bir has1mhk var. Onlar bana zulmettiler, .bana §oyle 
yaptllar, §Oyle yaptllar ... diye uzun uzun anlatmaya ba§ladi, sonunda 
gunun sonu geldi ve adamm ogle uykusu gitti de: Ben geldigim za
man bana gel, senin hakkm1 allvereyim, dedi. Gitti, yerinde iken ihti
yan gorur muyum diye bakmaya ba§ladi, goremedi. Kalktl arad1. Er
tesi gun olunca insanlar arasmda hukmetmeye ve onu beklemeye ba§
ladi, yine onu goremedi. Ogle uykusuna donup de yatagma yatt1gmda, 
iblis ona gelip kapiYl <;aldl. 0 : Kimdir o? diye seslendi. Mazlum, ya§ll 
ihtiyar, diye ce·vab verdi. Onun i<;in kap1y1 a<;tl ve :Ben sana deme
dim mi ki ben (hukmetmek i<;in) oturdugum zaman bana gel? dedi. 
iblis : Onlar; en habis bir kavimdir. Senin (hukmetmek i<;in) oturur 
oldugunu bildikleri zaman :Biz sana hakkmi veririz, dediler. Sen kalk
tlgm zamansa benim hakk1m1 inkar ettiler, dedi. 0 ki§i: Git, ben (in
sanlar arasmda hukum vermek uzere) geldigim zaman bana gel, dedi 
Boylece ogle uykusunu ka<;1rd1, gitti ve onu beklemeye ba§ladi da, onu 
goremedi. . Uykusuzluk ona ag1r ·gelmeye ba~lad1 ve ailesinden birine: 
Hi<; kimseyi §U kap1ya yakla§maya b1rakmaym ki uyuyaYlm. §uphesiz 
uykusuzluk bana ag1r gelmeye ba§ladi, dedi. Yine o saa.t gelince iblis 
ona geldi. Kap1ya dikmi§ oldugu k'i§i :iblis'e : Gerisin geri don 
ve git, dediyse de iblis: Muhakkak ben dun gelmi;~ ve ona durumumu 
anlatmi§tlm, dedi. Adam: Hay1r, Allah'a yemin olsun ki o kendisine 
yakla§mak i<;in kimseyi birakmamam1z1 bize emretmi§tir, dedi. §eytan 
<;aresiz kalmca baktl ve evde bir delik gorup oradan tirmand1 ve eve 
girdi. Kap1y1 i<;erden <;aldl. Adam uyand1 ve : Ey filan, ben sana em
retmemi§ rniydim? dedi. Kap1dAki adam: Benim taraf1mdansa Allah'a 
yemin olsun ki sana kimse gelmedi. Sana geldigine bak, dedi. Kap1ya 
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oaktl ve bir de gordu ki daha once kapatmi§ oldugu §ekilde kapalld1r 
.re adam evde onunla beraberdir. Onu tamd1 ve : Sen Allah'm du§ma
ru mlSln? dedi. iblis : Evet, sen beni her bir §eyde aciz b1raktm ve ben 
de seni kizdirabilmek i~in gordugun i§i yaptlm, dedi. Allah Teala da 
ana Ztilkifl adm1 verdi. Zira o, bir i§i tekefful etmi§ ve bu kefaletine 
vefa gostermi§ti. Hadisi ibn Ebu Hatim de Zuheyr ibn Ishak kanahy· 
Ia... Mucahid'den yukardakine benzer §ekilde rivayet etmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize ba'bamm ... ibn Abbas'tan rivayetin
de o, §i:iyle anlatmi§ : israilogullan i\!inde bir haklm vard1. C>lum za
mam gelince: Ofkelenmemek §artiyla benim yerimi kim tutar? diye 
~ardu. Birisi : Ben tutanm, dedi de, ona Zulkifl ad1 verildi. Butun ge~ 
cesini namazla ge~irir, sabahleyin oru~lu oldugu halde insanlar ara· 
f:mda hukum verirdi. Onun i~in ogle uykusu uyudugu bir saat vard1. 0 
uyku saatmda iken §eytan ona geldi. 0 adamm ashab1 §eytana: Ne
yin var (hacetin nedir)? dediler, o : Yoksul bir insamm. Bir adam i.ize
rinde hakkrm var. Bana ustun geldi (ve hakk1m1 vermedi), dedi. On
lar : Uyanmcaya kadar bu halde dur, dediler. 0, uyuyamn ust tara
fmda idi. Kasden bag1rmaya ba§ladi ve nihayet onu uyand1rd1. Onun 
~esini i§itti ve : Neyin var? diye sordu. ~eytan : Bir adam uzerinde hak
kl alan yoksul bir insan, diye cevab verdi. 0 adam : Git ve ona soyle 
hakkm1 versln, dedi. ~eytan: Vermemekte diretiyor, dedi. Adam: Sen 
ana git, dedi. ~eytan gitti, ertesi gun yine geldi. Adam : Neyin var, sa
na ne oluyor? dedi de. §eytan : Ona gittim, senin sozune kulak asmad1, 
dedi. Adam : Ona git, soyle, senin hakktm versin, dedi. ~eytan gitti, er
tesi gunu adam ogle uykusuna yattlgmda yine geldi. Adamm arkada§
lan ana : Q1k, Allah seni kahretsin, her gun uyudugu zaman geliyor
sun ve b1rakm1yorsun ki uyusun, dediler. ~eytan bag1rmaya 'ba§lad1: 
Tabii, ben yoksul bir insan oldugum i\!in bu boyle. ~ayet zengin olsay
dlm ... Adam yine i§itti ve: Neyin var? diye sordu. ~eytan: Ona git
tim, beni dovdu, dedi. Adam : Yuru ki seninle beraber geleyim, dedi. 
Adam §eytamn elini tutmu§ken onun kendisiyle beraber gittigini go
riince, elini ondan kurtard1 ve ka~t1. Bu haber, Abdullah ibn Haris, 
Muhammed ibn Kays, ibn Huceyre el-Ekber ve Selef'ten ba§kalarm
dan bu k1ssaya benzer ·§ekilde rivayet edilmi§ olup en dogrusunu Al
lah bilir. Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 kanallyla ... Ebu Kinane el-Ah
nes'den rivayetine gore o, §Oyle demi§ : el-E~'ari'yi §U minber i.izerinde 
§Oyle derken i§ittim : Ztilkifl; bir peygamber degildi. Fakat israilogul
lan i~inde salih bir adam vard1. Her gun yuz (rek'at veya vakit) na
maz k1lard1. Ztilkifl ondan sonra bu salih ki§inin i§lerlni deruhde et
meyi tekefftil etti, her gun yiiz namaz k1lard1. Bunun uzerine c<Ztilkifl» 
diye isimlendirildi. Hadisi ibn Cerir de, Abdurrezzak ka.nahyla ... Ebu 
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Musa Pl-E§'ari'den munkati' bir isnadla rivayet etrni§tir. En dogrusu
nu Allah bilir. 

tmam Ahmed garib bir hadis rivayet eder ve der ki: Bize Esba 
ibn Muhammed'in ... ibn '0rner'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: 
Allah Rasulii (s.a.) nden oyle bir hadis i§ittim ki, bir veya iki - i bn 
Orner, yedi kerPye kadar sayrni§tlr.-- kere i§itrni§ olsam neyse. Faka 
onu bundan daha fazla i§itrni§irndir. ~oyle buyurdu : israilogullann
dan el-Kifl, hie;: bir giinah b1rakmay1p i§lemi§ti. Bir kadm ona geldi ve 
o da kendisiyle miinasebette bulunma §artiyla kadma 60 dinar verdi 
Kadmla mtinasebete te§ebbtis edip o vaziyete geldiginde, kadm Allah 
korkusuyla titreyip aglad1. el-Kifl : Seni aglatan nedir? Seni bu i§e ben 
mi zorlad1rn? diye sordu. Kadm: Hay1r, fakat bu oyle bir i§ ki hie;: yap
madigirn bir §eydir. Buna beni ancak ihtiya9 sevk etrni§tir, dedi. Adam . 
Sen bu i§i yap1yorsun ve §irndiye kadar hie;: yapmadun diyorsun oyle 
mi? deyip tizerinden indi ve : Git, dinarlar senindir, diyerek §0yle de
vam etti : Allah'a yemin olsun ki el-Kifl, bir daha asla Allah'a asi gel
meyecek. Ve o gece oldti. KapiSmda sabahleyin §i:iyle yaz1yordu: ~tip
hesiz Allah el-Kifl'i bagi§larni§tir. Bu rivayette adamm ismi, Ztilkifl 
§eklinde degil el-Kifl olarak ge9mektedir. En dogrusunu Allah bilir. Bu 
hadisi K'tittib-i :Sitte sahiblerinden hie;: biri tahric etmerni§tir. isnad1 
da garibdir. Her haltikarda hadisin lafzmda el-Kifl. denilrni§; Ztilkifl 
denilmemi§tir. Herhalde ba§ka bir adam olsa gerektir. En dogrusunu 
Allah bilir. 

87 - Zunnun'u da, hani o, ofkelenerek giderken ken
disine guc; yetiremeyecegimizi sanmu}tl. Ama sonunda ka
ranhklar ic;inde: Senden ba~ka h,ic; bir ilah yoktur. Sen 
munezzehsin, dogrusu ben haks1zhk edenlerdenim, diye 
niyaz etmi~ti. 

88 - Biz de onun duas1n1 kabul edip uzuntuden kur
tarmi~tlk. i~te inananlan boyle kurtannz. 
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Ve Ztinn(m 

Bu ku::sa, bu surede, Saffat suresinde ve Nun (e1-Kalem) sure
sinde zikredilmi§tir. Allah Teala, Yunus ibn Matta (a.s .) y1 Nine
va kasabas1 halkma pe.ygamber olarak gondermi§ti. Nineva, Musul iil
kesinde bir kasabad1r. Onlan Allah'a Qaguml§, icabet etmemi§ler ve 
kiifiirleri iizere devam etmi§lerdi. Onlara k1zgm olarak aralarmdan <;lk
ffil§, iic; giin scnra ta§lanna azab gelecegini onlara miijdelemi§ti. Bu
nun gerc;ek oldugunu kesin olarak anlay1p, psygamberlerin yalan soy
lemedigini bildiklerlnde; c;ocuklanm ve hayvanlanm sahraya <;Ikar
ffil§lar, annelerle c;ocuklanm birbirlerlnden ay1rmi§, sonra Allah'a yal
vanp yakararak O'na Slgmmi§lardl. Develer ve yavrulan, inekler ve 
yavrulan bogiirmii§, koyunlar ve kuzulan melemi§ti. Bunun iizerine 
Allah Teala onlardan azab1 kaldumi§tlr. Allah Teala bu konuda §oyle 
buyuruyor : ((iman edip imam kendisine fayda saglayan bir kasaba ol
saydi ya? Yunus'un kavmi miistesna. Onlar, iman ettikleri zaman iizer
lerinden bu diinya hayatmda riisvayhk azabm1 kald1rd1k, bir zamana 
kadar da kendilerini faydalandnd1k. » (Yunus, 98). Yunus (a.s.) a ge
lince; o, gidip bir kavimle birlikte bir gemiye binmi§ti. Deniz yiikselip 
gemi dalgalar arasmda bocalamaya ba§ladi da, batmaktan korktular 
ve ic;lerinden birini denize atlp boylece hafiflemek iizere ablacak ki§iyi 
tesbit iQin kur'a c;ektiler. Kur'a Yunus'a <;Iktl. Onu atmak istemediler 
ve Kur'ay1 tekrarlad1Jar. Yine ona 91ktl. Atmak istemediler sonra kur'
ayi tekrarlad1lar da, bu sefer yine ona 91ktl. Allah Teala buyurur ki : 
((Kur'a c;ekmi§ti de yenilenlerden olmu§tu.,, (Saffat, 141) . Uc;iincii de
facta kur'a Yunus'a 91kmca kalktl, elbiselerini 91kard1, sonra kendinl 
denize attl. ibn Mes'ud'un anlattlgma gore ; Allah Teala, ye~il deniz
den denizi yara yara ilerleyen bir ballk gonderdi. Balik gelip Hz. Yu
nus kendini gemiden att1g1 zaman onu yuttu. Allah Teala bu bahga, 
onun etini yememesini ve herhangi bir kemigini incitip k1rmamasm1 
vahyetti. Buyurdu ki : Yunus senin i\!in bir nz1k degildir. Senin kar
mn onun ic;in sadece bir hapishane olacak. 

<<Ziinnun'a da, hani o, - Dahhak'm soyledigine gore kavmine-
ofkelenerek giderken kendisine giiQ yetiremeyecegimizi, (ballgm kar
nmda onu sikl§tlramayacagimizl) sanml§tl.» Ayetin, «Kendisine giic; 
yetiremeyecegimizi sanmi§h. » k1sm1mn: Bahgm karmnda Slki§tirama
yacagimizl sanmi§tl, §eklindeki aQiklamasi ibn Abbas, Miicahid, Dah
hak ve ba§kalarmdan da rivayet edilmi§ olup, ibn Cerir bu ac;Iklamayi 
tercih eder. ibn Cerir bu tercihine Allah T<>ala'nm : «H1zk1 kendisine 
daraltllmi§ bulunan da, nafakay1 Allah'm kendisine verdiginden ver~ 

sin. Allah kimseyi kendisine verdiginden fazlas1yla yiikiimlii tutmaz. 
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Allah gii~liigiin ardmdan bir kolayllk ihsan eder.n (Talak, 7) ayetini 
delil getirir. Atlyye el-Avfi ise «Kendisine gii\! yetiremeyeceglmizi san
mi§ti.n ayetini : Aleyhine hiikiim vermeyecegimizi sanmi§tl, §eklinde 
a\!Iklaylp ayetteki ( .>~ ) fiilini; takdir etme, hiikmetme anlammda 
almi§tlr. Bu fiilin takdir etme anlammda kullamll§I arap dilinde var
dlr. ( ... ) 

«Ama sonunda karanliklar i~inde: Senden ba§ka hi~ bir ilah yok
tur. Sen miinezzehsin, dogrusu ben haks1zllk edenlerdenim, diye niyaz 
etmi§ti.ll ibn Mes'ud der ki: Baligm karnmm karanligi, denizin karan
ligi ve gecenin karanllg1 ayette zikredilen karanllklard1r. Ibn Abbas, 
Amir ibn Meymun, Said ibn Ciibeyr, Muhammed ibn Ka'b, Dahhak, 
Hasan ve Katade'den de boylece rivayet edilmi§tir. Salim ibn Ebu Ca'd 
da der ki : Ayette zikredilen karanliklar denizin karanllgmdaki ballgm 
karnmda bulunan karanllkttr. ibn Mes'ud, ibn Abbas ve ba§kalan §OY
le diyor: Balik onu denizi yara yara denizde gotiirdii ve nihayet deni
zin dibine ula'§tlrdl. Yunus, deniz dibinde ~ak1llarm tesbihini i§itti, 
orada ve o s1rada : «Senden ba§ka hi~ bir ilah yoktur. Sen miinezzeh
sin.ll dedi. A vf da der ki : Yunus ballgm karnma dii§tiigiinde once 61-
diigiinii sand1. Sonra ayaklanm hareket ettirdi. Ayaklan hareket edin
ce de bulundugu yerde secde etti, sonra : Rabb1m, Senin i~in oyle bir 
yerde secde yeri edindim ki hi~ kimse (buray1) secde yerl edinmemi§
tir, diye nida etti. Said ibn Hasan el-Basri, Hz. Yunus (a.s.) un ballgm 
karmnda kirk giin kald1gm1 sayler. Avf ve Said ibn Hasan'm sozlerini 
ibn Ciibeyr rivayet etmi§tir. 

Muhammed ibn Ishak ibn Yesar kendisinden rivayette bulundugu 
birisi kanallyla ... Ebu Hiireyre'den rivayet eder ki, Allah Rasulii (s.a.) 
§oyle buyurmu§tur : Allah Teala Hz. Yunus'u ballgm karmnda hapset
meyi murad .buyurdugunda, ballga : Onu al, hi~ bir etini incitme, hi\! 
bir kemigini k1rma, diye vahyetti. Balik onu denizin dibine ula§tlrd1g1 
zaman YO.nus bir ses, bir hareket i§itti. Kendi kendine : Bu da nedir? 
diye konu§tu. 0, b~hgm karnmda iken Allah Teala kendisine §Oyle 
vahyetti: Muhakkak bu deniz hayvanla.rmm tesbihidir. Hz. Yunus da 
ballgm karmnda iken Allah'! tesbih etti. Melekler onun tesbihini i§itip : 
Rabb1m1z, biz garib bir yerden zay1f bir ses i§itiyoruz, dediler. Rab Te
ala : Bu, kulum YO.nus'tur. Bana isyan etti, Ben de onu denizde bah
gm karnmda hapsettim, buyurdu. Melekler : Her giin ve gece kendi
sinden salih ameli Sana yiikselmekte olan salih kuldan m1? diye sor
dular Allah Teala : Evet, buyurdu. i§te o zaman melekler YO.nus i\!in 
§efaatta bulundular da, Allah Teala bahga onu sahile atmas1m em
retti. Allah Teala.'mn da buyurdugu iizere ballk, «onu hasta olarak' 
(Satfat, 145) sahile att1. 
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Hadisi ibn Cerir ile Miisned'inde el-Bezzar, Muhammed ibn !shak 
kanahyla ... Ebu Hiireyre'den yukardakine benzer §ekilde rivayetle zik
retmi§lerdir. 1Sonra el-Bezzar: Bunun Hz. Peygamber (s.a.) den bu §e
kilde ve bu isnadla olamn di§mda rivayetini bilmiyoruz. ibn Abdiilhak 
da ~u'be kanahyla ... Hz. Ali'den hadisi merfu' olarak rivayet etmi§tir. 
Bu hadiste §U k1s1m vard1r: Bir kula: Ben, Yftnus ibn Metta'dan daha 
hayirllytm, demek yara§maz. Muhakkak o, Allah'! karanhklar i~inde 
tesbih etmi§tir. Hadis bu fazlahk olmaks1zm ibn Abbas, ibn Mes'ud 
ve Abdullah ibn Ca'fer'den de rivayet edilmi§ olup, bu rivayetlerin is
nadlan ilerde Nun (el-Kalem) suresinde gelecektir. 

ibn Ebu Hatim'in Ebu Abdullah Ahmed ibn Abdurrahman kana
hyla ... Enes i.bn Malik'den -Enes'in hadisi Allah Rasulii (s.a.) nden 
merfu' olarak rivayetini biliyorum- rivayetinde §i:iyle buyrulmw~tur : 
Peygamber Yunus (a.s.) a bahgm karmnda iken bu kelimelerle dua 
etmesi fikri aklma geldiginde : «Ey Allah'Im, Senden ba§ka hie; bir 
ilah yoktur. Sen miinezzehsin, dogrusu ben haksizhk edenlerdenim.» 
dedi. Bu dua gelip Ar§'I ku§attl. Melekler : Rabb1m1z, bilinmeyen bir 
iilkeden bilinen zay1f bir ses? dediler. Rab TeaHl.: Bunu tamm1yor mu
sunu?? diye sordu, onlar : Hay1r, Rabbimiz, o kimdir? dediler. Allah 
Teala : Kulum .Yunus'tur, buyurdu. Melekler: Devamli olarak kendi
sinden makbul amel ve icabet olunmu§ dua yiikselen kulun Yunus mu? 
diye sorduiar. Rab Teala: Evet, buyurdu. Onlar : Ey Rabbimiz, bolluk 
ve ferahhk halinde bunlan yapan (kuluna) aciytp onu beladan kur
tarmayacak m1sm? dediler de, Allah Teala : Evet, kurtaracagun, bu
yurdu ve ballga emretti de onu bir diizliige attl. 

Biz de onun duas1m kabul edip, onu ballgm karnmdan, bu karan
llklardan \!Ikanp, iiziintiiden kurtarmi'§tlk. i§te inananlan bOyle kur
tarmz. Onlar s1kmtlya duc;ar kahp, Bize donerek dua ettiklerinde; ozel
likle de bela halinde bu dua ile dua ettiklerinde ... peygamberlerin efen
disinin bu dua ile duaya te§vik ettigine d·air hadisler varid olmu§tur. 
imam Ahmed'in ismail. ibn Orner kanallyla .. . Sa'd ibn Ebu Vakkas'
dan rivayet ettigine g6re o, §oyle anlatmi§tlr : Mescidde Osman ibn 
Mfan (r.a.) a rastlad1m, ona selam verdim. Benden (beni g<>rdiigiin
den) gozleri doldu, selam1ma cevab vermedi. Orner ibn Hattab'a gelip 
iki kere : Ey mii'minlerin emiri, islam'da yeni bir §ey mi meydana gel
di? diye sordum. Hay1r, o da nedir? dedi. Ben: Hay1r, ancak biraz on
ce mescidde Osman'a rastlad1m, ona selam verdim, benden (benim yii
ziimden) gi:izleri doldu, sonra benim selam1ma cevab vermedi, dedim. 
Orner, Hz. Osman'a birini gonderip onu c;a~rd1 ve: Karde§inin sela
mma cevab vermekten seni ahkoyan nedir? diye sordu. Hz. Osman : 
Boyle bir §ey yapmadlffi, dedi. Sa'd §oyle anlatlr: Ben: Haytr, yaptm, 

Tefsir, C, X:. F . 331 
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dedim. Bonunda . o da yernin etti, ben de yemin ettim. Sonra Osman 
hatlrlay1p §Oyle dedi : Evet, yaptlm, Allah'tan magfiret diler ve tevbe 
ederim. ~iiphesiz sen, biraz once benimle kar§Ila§mi§tm. Ben, Allah 
Rasulii (s.a.) nden i§itmi§ oldugum bir kelimeyi kendi kendime konu
§Uyordum. Hay1r, Allah'a yemin olsun ki onu ne zaman hatlrlasam, 
goziim bugulamp kalbime bir perde geliyor, dedi. 'Sa'd der ki: Ben onu 
sana haber vereyim. Allah Rasulii (s.a.) bize, ilk vaki' olan duaYI an
d!. Sonra bir bedevi gelip onu me§gul etti. Nihayet Allah Rasulii (s.a.) 
kalktl, ben de pe§ine dii~tiim. Ben yeti§meden evine gireceginden kork
tugumda ayag1m1 yere vurdum. Allah Rasulii (s.a.) dondii ve: Kim
dir o? Ebu ishak m1? diye sordu. Ben: Evet, ey Allah'm el~isi, dedim. 
Ne istiyorsun? diye sordu, ben: Bir §ey istemiyrrum. §u kadar var ki 
sen bize ilk duay1 andm, sonra §U bedevi gelip seni me§gul etti, dedim. 
Evet, Ziinnun'un duas1d1r. 0 bahgm karmnda iken : «Senden ba§ka hi~ 
bir ilah yoktur. Sen miinezzehsin, dogrusu ben haks1zllk edenlerdenim.J) 
demi§ti. Hi~ bir miisliiman yoktur ki Rabbma hangi husftsta olursa 
olsun bu duay1 yapsm da, ona icabet olunmasm. Hadisi Tirmizi ile el
Yevm ve'.J-Leyle'de Nesei, ilbrahim i'bn Muhammed ibn Sa'd kanahy
la ... Sa'd'dan rivayet etmi§lerdir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Sa
id el-E§ecc'in ... Sa'd'dan rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §oyle bu
yurmu§tur : Kim, Yunus'un duas1 ile dua ederse; duasma icabet olu
nur. Ebu Said der ki: Bununla Allah Rasulii (s.a.), «i§te inananlan 
boyle kurtarmz.» §.yetini kasdediyor. 

ibn Cerir'in imran ibn Bekkar el-Kelai kanallyla ... Sa'd ibn Ma
lik -ki bu zat, ibn Ebu Vakkas'tlr- den rivayetine gore o, Allah Ra
sulii (s.a.) nii §oyle buyururken i§ittim : Dua edildigi zaman icabet 
olunan, kendisiyle istendigi zaman verilen Allah'm ismi; Yunus ibn 
Metta'mn duas1d1r. Ben : Ey Allah'm el~isi, bu sadece Yunus'a m1 has
tlr yoksa miisliimanlar topluluguna m1? diye sordum da : 0, ozellikle 
Yunus ibn Metta'ya, genelde de onunla dua ettikleri zaman mii'min
leredir. Alla:h Teala'mn : «Ama sonunda karanhklar i~inde : Senden ba§
ka hi~ bir ilah yoktur. Sen miinezzehsin, dogrusu ben haks1zhk eden
lerdenim, diye niyaz etmi§ti. Biz de onun duasm1 kabul edip iiziintii
den kurtarmi§tlk. i§te inananlan bOyle kurtarmz.» kavlini i§itmez mi
sin? Bu, Allah Teala'mn kendisine bu dua ile dua edenler i~in bir §ar
tldir, buyurdu. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Kesir ibn Ma'
bed'den rivayetinde o, §oyle anlat1yor: Hasan'a sorup: Ey Ebu Said, 
kendisiyle dua edildigi zaman icabet olunan, kendisiyle istendigi za
man verilen Allah'm en yiice ismi nedir? dedim. Ey karde§im oglu, 
Kur'an'1 okumuyor musun? «i§te inananlan bOyle kurtarmz.» kismi
na kadar «Ziinnun'u da, hani o, ofkelenerek giderken ... » ayetlerini oku-
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maz mLSm? i§te bu, kendisiyle dua edildigi zaman icabet olunan ve 
kendisiyle istenildiginde verilen Allah'm en yiice ismidir, dedi. 

----~ i Z A HI ------

Yunus peygamberin k1ssas1 burada ayetlerin akt§ma uygun olarak 
k1sa i§aretler halinde varid oluyor. Satfat suresinde ise mufassal ola
rak anlatihyor. Fakat biz, meseleyi iyice anla§tlabilir duruma getirmek 
i~in burada tafsilata giri§mek istiyoruz. 

Hz. Yunus'a Ztinnun -yani bahk sahibi- denmesinin sebebi, bi
lindigi gibi o bir bahk tarafmdan yutulmu§ ve baltgm karmnda bir su
re kald1ktan sonra geri, dt§an ~1kmi§ olmas1d1r. K1ssa '§Oyle cereyan 
eder : Peygamber olarak gonderildigi kasaba halktm Allah'a ~agmr. 
Ama onlar kar§I gelirler. isyan ederler ve Yunus peygamberin buna ca
m stkthr, k1zarak o kasabayi terkeder. Onlann, davetine aldm§ etme
mesine kar§I sabredemez ve samr ki Allah ona yerytiziinde hi~ bir Sl

kmti vermeyecektir. Yerytizti geni§tir. Pek ~ok kasabalar vardtr, ~e§it 
~e§it milletler bulunmaktadtr. Madem ki bunlar Allah'a kar§I gelmek
tedirler Allah da onu ba§ka bir kavme gonderecektir. 

«Kendisine gti~ yetiremeyecegimizi sanmi§ti.» ifade-i celile'sinin 
rna nasi budur. 

Yunus peygamberin k1zgmhgt son haddine varmca, i~i daraldigm
dan gide gide bir deniz k1y1sma varm1§ ve orada demir atmi§ ,bulunan 
bir gemiye binmi~, gemi denize a~1ld1gmda korkun~ dalgalar ~tkmt§, 
gemidekilerin bir k1smm1 qenize atmadan geminin yol alamayaca~m, 
diger yolcularm kurtulmast i~in birka~ ki§inin denize atilmast gerek
tigini soyleyen kaptanlarm istegi tizerine aralarmda kur'a ~ekmi§ler 
ve kur'a da Yunus peygambere 91kmt§, bunun tizerine onu tutmu§ de
nize atmt§lar veya kendisi atlami§. Bu esnada bir bahk Hz. Yunus'u 
yutmu§. Stkmtth bir hayat ba§lamt§. Karanllklar i~erisinde kalan Hz. 
Yunus, bir yandan gecenin karanhgt, bir yandan deniz dibinin karan
hgi ve bir yandan da bahgm karmmn karanhg1 i~erisinde stkl§Ip kal
mt§ ve o zaman §6yle niyaz etmi§ : «Senden ba§ka Tann yoktur. Sen 
mtinezzehsin, dogrusu ben hakstzhk edenlerdenim.» Bunun uzerine Al
lah, duastm kabul buyurmu§ ve i~ine dti§ttigti stkmtidan kurtulmu§. 
Bahk onu k1y1ya atmt§ ve sonra Satfat suresinde uzun uzadtya a~Ikla
nan hadiseler cereyan etmi§tir. 

Burada Yunus peygamberin ktssasmm tizerinde durmamtz gere
ken ~ok onemli bazt noktalar bulunmaktadtr. ~oyle ki: Yunus peygam
ber risaletin mtikellefiyetlerine sabredememi§, kendisini inkar eden 
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kavminin yapt1klarmdan cam Slkllrnl§, davetin geregi olan vazifeyi bl
rakarak cam s1kkm, i9i s1kmtlh halde k1za k1za o beldeyi terk etmi§tir. 
Ama Allah ona oyle bir s1kmt1 verrni§ ki, o s1kmtmm yamnda peygam
berleri yalanlayanlarm verdigi s1kmtl 90k basit kallr. ~ayet Rabbma y6-
nelip kendi nefsine zulmettigini kabul edip dua ederek yard1m dileme
seydi, Allah onun bu Slkmt1s1m gidermezdi. Ne var ki ilahi kudret, onu 
her tiirlii s1kmt1dan korurnu§ ve muhafaza buyurrnu§tur. 

Dava adamlan mutlaka inand1klan davamn miikellefiyetlerine 
kat1anmahd1rlar. Kendilerini yalanlayan ve i'§kence eden insanlara 
kar§I sab1rh olmalld1rlar .. Dogruyu soylemek gerekirse; inand1g1 davaya 
g6niilden baglanrnl§ samimi insanlar i9in en ac1 ve en zor §ey, yalan
lanmaktlr. Ama risaletin miikellefiyetlerinden bir k1srn1 da budur. Bir 
davaya goniil veren ve onu omuzlayan ki§iler sabretmek, dayanmak, 
katlanmak zorundad1rlar. Direnmek, azmetmek ve ilerlemek mecburi
yetindedirler. Her seferinde yeniden ba§layarak, yeniden anlatarak tek
rar davay1 sunmak zorundad1rlar. 

Ki§iler dogru yolu bulmuyor, goniiller davaya baglanrn1yor, ruh
lar armrn1yor diye iimitsizlige dii§rnek yoktur. inkarm ne tiirliisii ile 
~ar§lla§lrlarsa kaq1la§smlar, inadm ve aksiligin ne §ekli ile yiiz yiize 
gelirlerse gelsinler iimitsizlik yoktur. Bir dava yiiz kere tekrar tekrar 
anlat1larak goniillere ula§rnarnl§Sa belki yiiz birinci kere ula'§abilir. Ve 
senin vazifen onu b1krnadan, usanmadan tekrarlamaktlr. Bu, yiiz de
gil bin de olabilir. Ama .binden sonraki birinci tekrarda belki o goniil
leri yerinden oynatabilirsin. 'Senin vazifen tekrard1r ... Dava adamlan 
bu yiiz birinci, bin birinci vs. defalarda sabretseler, 9ah§salar ve iimit
~izlige dii§rneseler mutlaka goniillerin kapah kilitleri, a91lrnaz kap1lan 
eriyecek ve a91lacakt1r. 

Dogrusu §U ki, davamn yolu kolay, basit ve miikellefiyetsizlikle do
lu bir yol degildir. Bir davaya goniillerin baglanmas1, k1sa bir anda ve 
kolayca meydana gelecek bir durum degildir. Meydanda y1gmlarca ba
tll kalmtllan, sap1khk art1klan vard1r. All§kanhklarm ve geleneklerin 
b1rakt1g1, diizenlerin ve sistemlerin yerle§tirdigi, kalbleri pen9esi altm
da ezen sap1khk tortulan, batll artlklan vard1r. Once bu gamurlan ve 
pislikleri temizlemek gerekir. Ve once her gareye ba§vurup kalbleri can
landlrrnak, harekete gegirmek icabeder. Kar§Ida bulunanlann biitiin 
hassas noktalarma el atmak gerekir. iletici sinirlere ve damarlara do
kunmak icabeder. Bu temaslardan birisi belki o hassas noktaya rastla
yacaktlr. Onun i9in sabretmek, onun i9in dayanrnak ve onun i9in her 
zaman iimitle dolu olarak beklemek gerekir. Olabilir ki bir tek doku
nu§, insan denen varhg1 daha o hassas noktasma deger degmez he
men harekete ge~irir ve biitiiniiyle ba§ka bir §ekle dondiiriir, canlan· 
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dmverir. Zaman olur ki bir deh§et sarar insam. Bin kere yiiz bin kere 
91rpmm1§ ve 9all'§IDI§tlr, ama olmami§tlr. Fakat ibret dolu bir tek do
kunu§, o insamn en hassas noktasma isabet eder ve hemen canlandm
verir. Halbuki ondan once yap1lan biitiin atlllmlar, ge9ersiz olmU§ ve 
ba§an kazanamarmstlr. Bu durumda konuyu en giizel olarak benim 
goziimiin ~niinde canland1ran. radvo allcisidir. Siz radyonun diigme
sini 9eVirip verici istasyonu anyorsunuz ... Bir hayli anyor ama ~Ika
ramryorsunuz ... Siz istasyonun yerini dogru ta'yin edebilirsiniz ama 
verici yanh§ frekansta sesler vermi§ olabilir .. . Sonra bir de bakiyorsu
nuz ki elinizin 90k hassas bir hareketi ile verici istasyonu buluyor, dal
gayr tutturuyor, bir nagme tufam, bir ses menba1 ile kar§I kar§Iya ge
liyorsunuz ... 

Bir radyo allcisl en giizel §ekliyle insan kalbinin niimunesidir. Da
va adamlan, kar§Ilarmdaki ki§ilerin kalblerine girebilmeleri ve ufuk
Iarm otesinden onlara seslenebilmeleri i<;in diigmeyi harekete ge9ir
meye 9ah§mahd1rlar. Olabilir ki bin dokunu§tan sonra bin birinci do
kunu§ta verici istasyonla baglantl kurup sesleri alabilirler. 

Bir da va adammm halk <_;agnsma kulak asmad1g1 i9in k1zmas1 ve 
onlan terk etmesi kadar kolay bir §ey yoktur ... Hatta i9 rahatlatiCI bir 
ameliyedir bu. Baz1 kereler k1zgmhgm dinmesine ve sinirlerin yatl§
masma sebeb olabilir. Ya dava ne olacak? Davaya s1rtlanm donenleri 
ve onu yalanlayanlan terkedip gitmekle ne ge<_;ecek dava actammm eli
ne? ... Miihim olan davamn kendisidir. Yoksa dava adarmmn §ahsi de
gildir. Onun i9in istedigi kadar sikilsm. Ama her zaman s1kmtls1m yen
meli ve yolunda azimle yiiriimelidir. Kar§ISmdaki insanlarm soyledik
Ieri sozlerden k1zmas1 miimkiindiir, ama sabrederse kendisi i<;in daha 
hay1rhd1r. . 

Dava adam1, kudret elinin bir vas1tas1d1r. Kendi davas1m en iyi 
koruyan ve muhataza eden Allah'tlr. Binaenaleyh her haliikarda, her 
tiirlii §artlarda ve biitiin ortamlarda o, vazifesini yapmah gerisini Al
Iah'a birakmahdir. <;iinkii as1l hidayet yalmz ve yalmz Allah'tand1r. 

~iiphesiz ki dava adamlan Yunus peygamberin k1ssasmdan ders 
almall ve bunun iizerinde <;ok dikkatli dii§iinmelidirler. 

Yunus peygamberin Rabbma donerek zulmiinii itirat etmesi, her 
dava adammm uzerinde dii§tinmesi gereken ibretli bir husustur. Hz. 
Yunus'a Allah'm ac1mas1 ve karanllklarda yaptlg1 i<;li duas1m kabul 
buyurarak. kurtarmas1 da mii'minler i9in en biiyiik miijdedir: 

«I'§te inananlan ;bQyle kurtarmz.» (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'
an, X, 164-167) 

---oOo---
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89 - Zekeriyya da, bani Rabb1na n1ya.z etmi~ ve 
Rabblm, beni tek ba~Ima bira:kma. Sen varislerin en ha
yirhSlSln, demi~ti. 

90 - Biz de ana icabet ederek Yahya'y1 ihsan etmi~. 
e~ini dogum yapabilecek bir hale getirmi~tik. Dogrusu 
onlar; hay1rh ~eylerde yan~1yorlar, korkarak ve umarak 
Bize yalvanyorlard1. Bize kar~1 derin sayg1 duyuyorlard1. 

Zekeriyya Aleyhisselam 

Allah Tea.la, kulu Zekeriyya'dan haber veriyor. 0, Allah Teala'dan, 
kendisinden sonra peygamber olacak bir ~ocuk ihsan buyurmasm1 is
temi§ti. Bu k1ssa daha once geni§ olarak Meryem ve Al-i irman su
relerinde (Meryem suresinin 2-15 ve Al-i imran suresinin 37-41. ayet
lerinde) g~mi§ti. Dolayisiyla burada tekrarma gerek gormiiyoruz. <<Ze
keriyya da, hani Rabbma (kavminden gizli olarak) niyaz etmi§ ve : 
Rabb1rn, beni (~ocuksuz ve benden sonra insanlar i~inde yerimi tuta
cak bir varisim olmaksizm) tek ba§Irna b1rakma. Sen varislerin en ha
yirhSl.Slll, de!lli§ti.» Duasmm son k1srn1 istedigine uygun bir ovgii ve 
bir duad1r. Allah Teala da buyur.du ki : «Biz de ona icabet ederek Yah
ya'yi ihsan etrni§, e§ini dogumu yapabilecek bir hale getirmi§tik_,, 
ibn Abbas, Miicahid ve Said ibn Ciibeyr : E§i k1s1r olup dogurmazken 
dogurdu, derler. Abdurrahman ibn Mehdi ise Talha ibn Amr'dan, o 
da Ata'dan rivayetle §oyle diyor: Onun dilinde bir uzunluk vard1 da, 
Allah Teala bunu diizeltti. Ba:§ka bir rivayete gore ise onun yaradih
§mda bir §ey (bir bozukluk) vard1. Allah Teala bunu diizeltti. Mu
hammed ibn Ka'b ve Siiddi de boyle soylemi§lerdir. Ancak ayetin akl
§Indan a~1k alan birinci a~1klamad1r. 

«Dogrusu onlar; hay1rh §eylerde yan§Iyorlar, korkarak ve umarak 
Bize ya,lvanyorlardL» Ayet-i kerime'nin «korkarak ve umarak .. _,, kls
mml Sevri : Bizim katlm1zda olanlan umarak ve Bizim kat1rn1zda alan-
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lardan korkarak ... §eklinde a~1klar. Ali ibn Ebu Talha ise ibn Ab
bas'tan rivayetle ayetin «Bize kar§l derin sayg1 duyuyorlar<h.» klSffil
m: Allah'm indirdiklerini dogrulayarak, §eklinde a~1klar. Mucahid bu
rayl : Ger~ekten inanml§ kimseler olarak, diye a\!Iklarken; Ebu Aliye : 
Korkar kimseler olarak, diye tefsir eder. Eb1,1 Sinan der ki : Hu§U.', kalb
den kat'iyyen aynlmayan ve ona yapl§an korkuaur. Miicahid'cten rlva
yete gore ft.yetteki ( ~~,.,;. · ) mutevazi', alc;ak goniillu olanlar, anla
mmdadlr. Hasan, Katade ve Dahha.k ise bu kelimeyi; Allah i\!in ken
dilerini al~altanlar, hakir gorenler, §eklinde a\!Iklam1§lard1r. Biitun 
bu sozler birbirine yakmdJr. 

ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla .. . Abdullah ibn Hakim'den (*) 
rivayetine gore Ebubekir (r.a.) bir hutbesinde §6yle demi§ : BesmeJe, 
hamdele ve salveleden sonra; muhakkak ben size Allah'tan korkmam
Zl, laYik oldugu §ekilde O'na senada bulunmamz1, umutla korkuyu bir
birine kan§tlrmamzl (hem umutlu hem korkar halde olmamz1), iste
mede 1srarh olmamz1 oP,:utlerim. Muhakkak Allah Teala Zekeriyya ve 
ailesini ovmi.i§ ve: «Dogrusu onlar; hay1rh §eylerde yan§Iyorlar, kor
karak ve umarak Bize yalvanyorlard1. Bize kar§l derin sayg1 duyuyor
lardl.» buyurmu§tur. 

--- izAHI ---

Hz. Yahya'nm dogumu k1ssas1 daha once Meryem ve Al-i imran 
surelerinde tafsilath olarak anlatllml§tl. Burada da ayetin akl§ma uy
gun olarak varid oluyor. Ve once Zekeriyya peygamberin duas1yla ko
nuya giriliyor : «Rabb1m, beni tek ba§Ima b1rakma.» Ve hemen ardm
dan ma'bede \!ekiliyor. Zira Hz. Zekeriyya, isa peygamberin dogu§un
dan once israilogullarmm arasmdan aynlml§ ve ma'bede \!ekilmi§ti. 
Bu arada· Zekeriyya peygamber akide ve mi.ilk mirasm1 Allah'm ver
digini de unutmuyor: «Sen varislerin en hay1rhs1sm.» 0 , kendi soyun
dan Allah'm hilafetini yi.iklenecek birisinin gelmesini istiyor. <;unku 
biliyor, mahlUkat yeryi.izi.inde kudretin bir paravanas1d1r. Ve \!abucak 
Hz. Zekeriyya'mn duas1 kabul olunuyor : «Biz de ona icabet ederek 
Yahya'y1 lutfetmi§, e§ini dogum yapacak hale getirmi§tik.» E§i k1s1r 
oldugundan dogum yapmaya mi.isait degildi. Ayet-i kerime butun bu 
noktalarl, tafsilatma giri§meksizin . ~abucak ge\!iyor ve dognidan dog
ruya Allah'm duasm1 kabul edi§ sebebine temas ediyor : 

(*) Yazma niishada bu ravinin isrni Ubeydullah hm Hakim ise de dogrusu Abdullah ibn 
Hakim ibn H1zam el-Kura~i'dir. ( ~seri Arap~a yayma hazirlayanlar) 
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«Dogrusu onlar, hay1th §eylerde yan§Iyorlar.» Bunun i~in Allah 
~abucak onun duas1m kabul buyurmu§tur. 

<cKorkarak ve umarak Bize yalvanyarlardl.» Allah'm nzas1m uma
rak ve gazabmdan karkarak. <;iinkii kalbleri her zaman 'Allah'a bagh 
ve orayla irtibath idi. 

<rBize kar§I goniilden sayg1 duyuyorlardl.» Kibirlenme, a§m gitme 
ve biiyukliik taslama yaktu. 

flz. Zekeriyya, e§i ve aglu Yahya (a.s.) bu niteliklere sahip bu
lunduklan i~in Aliah'm o anne ve babaya bir agul ihsan etmesini hak 
etmi§lerdi. Mutlu bir aile yuvas1 kurduklan i~in Allah'm rahmetine 
ve nzasma nail almaya hak kazanmi§lardl. 

Son alarak da oglundan soz edilmi§ iken Hz. Meryem'den bahse
dilmektedir : 

«Mahrem yerini karuyan (Meryem) a da ruhumuzdan iiflemi§ anu 
ve oglunu alemler ic;in bir mucize kllmi§tlk.» 

Burada Hz. Meryem'in ad1 gec;miyar. Zira ,peygamberler silsilesi 
ic;inde asll maksad ogludur. Hz. Meryem ise anun ardmdan ve ikinci 
dereceden ayet ic;erisinde zikre §ayan goriilmektedir. Ad1 belirtilmez
ken ogluyla ilgili niteligi anlatilmaktadir. «Mahrem yerini koruyana 
da.» Her tiirlii miinasebetlerden kendini koruyan hamma. Metinde kul
lamlan ( ~l-> ':11 ) kelimesi, umumiyetle evlilik konusunda kullam
llr. Zira evlenmekle kadm r'nahrem yerini kotiiliiklerden muhafaza et
mektedir. Burada ise kelime as11 manasmda kullamlmakta; me11ru' ve 
gayr-i me§rll' her tiirlii miinasebetten dogrudan dogruya ve esash ala
rak korundugu ifade edilmektedir. Boylece Yahudilerin onunla bera
ber ma'bede hizmet eden marangoz Yusuf'un Hz. Meryem'le alan mii
nasebeti iftiralanndan biitiiniiyle tenzih etmektedir. Bugiin ellerde da
la§an inciller de, Hz. Meryem'in bu kimseyle evlendigini, ama miina-
sebette bulunmadigmi, ana yakla§madigmi soylemektedir. . 

Dogrusu Hz. Meryem mahrem yerini korumu§ ve bunun iizerine 
«rllhumuzdan iiflemi§)> idik. Buradaki iiflemi§ ifadesi daha once Mer
yem suresinde mevzuubahis edildigi gibi umumi manadad1r. Ve ko
nuyu asla tahdid etmez. Biz arada bu kanu iizerinde soz ettigimiz i\!in 
§imdi fazla uzatmakSlZlll sadece bir nebze ayetin golgesinde hayat ge
girmek ve hedefe dogru yiiriimek arzusuna sahip bulunuyoruz: 

«Onu ve oglunu alemler i\!in bir mucize kllml§tlr.» 
E§i goriilmemi§ ve benzeri bulunmami§ bir mucize idi bu. Biitiin 

insanhk tarihinde tek bir hadise olarak e§siz bir mucize. Zira bu ne
viden bir tek hadisenin vukuu, biitiin nesiller boyu insanhgm o konu. 
yu dii§iinmesi ve engin kudret elinin kftinat kanunlanm nasll yarat
tlglm idrak etmesi ic;in katidir. 0 mutlak kudret sahibi biitiin kanun· 
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Ian yaratlr, ama onlann s1mrlan igerisinde tak1hp kalmak zorunda de
gildir. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, X, 168-170) 

--- oOo--

91 - Mahrem yerini koruyana da ruhumuzdan iif
lemi~; onu da, oglunu da alemler i<;in bir ayet kilmi~tlk. 

Hz. Meryem 

Allah Teala bu §ekilde Hz. Meryem ile oglu isa (a.s.) nm k1ssas1-
m ve Zekeriyya ile oglu Yahya (a.s.) nm k1ssasm1 birlikte zikretmi§
tir. Once Zekeriyya'mn k1ssasm1 zikredip pe§inden Meryem'in kiSsasl
m anar. Zira bu, digeri igin bir haz1rllk mesabesindedir. Biri:hcisi Ya§l 
ilerlemi§ bir ihtiyar ile gengliginde gocuk dogurmaml§ k1s1r bir ihtiyar 
kadmdan gocuk yaratmaktadlr. Sonra bundan daha garip olan Mer
yem k1ssasm1 zikrediyor. Bu; erkeksiz olarak bir di§iden gocuk yarat

·maktlr. Al-i imran ve Meryem surelerinde de bu §ekilde vaki' olmm~
tur. Burada da Allah Teala, once Zekeriyya'mn k1ssasm1 zikredip Mer
yem'in k1ssas1m pe§inden getirir. Bu; «Mahrem yerini koruyana da .. . » 
kavlidir ki burada Hz. Meryem (a.s.) kasdedilmektedir. Nitekim Tah
rim suresinde de Allah Teala §oyle buyurmu§tur : «Mahrem yerini ko
rumu:§ olan imran k1z1 Meryem'i de an. Ona ruhumuzdan iiflemi§tik.» 
(Tahrim, 12). 

«Onu da, oglunu da alemler igin (Allah'm her §eye giig yetirici ol
duguna, O'nun diledigini yaratan olduguna delalet eden) bir ayet kll
ml§tlk.» O'nun emri, bir §eyi murad ettigi zaman, sadece; ol, demek
tir. 0 da oluverir.» (Yasin, 82). Allah Teala'mn bu sozii, <10nu insan
lar igin bir ayet kilacagiZ.ll (Meryem, 21) kavli gibidir. ibn Ebu Ha
tim der ki: Bize babamm: .. <1Alemler igin ... l) ayeti hakkmda ibn Ab
bas'tan rivayetinde o, §Oyle demi§tir : Alemler; cinnler ve insanlard1r. 
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92 - Gen;ek, bu SlZlll ummetiniz bir tek ummettir. 
Ve Ben de Rabbinizim, artlk yaln1z Bana ibadet edin. 

93 - Onlar aralannda kendi i!?lerinde b6luk b6luk 
oldular. Ama hepsi Bize d6neceklerdir. 

94 - Artlk inanmi!? olarak salih amel i!?leyenlerin 
ameli inkar edilmez. Ve Biz onu yazanlanz. 

Ger~ek Din 

uGer~ek, bu SlZin i.immetiniz bir tek i.immettir.n ayeti hakkmda 
ibn Abbas, Mi.icahid, Said ibn Ci.ibeyr, Katade ve Abdurrahman ibn 
Zeyd i·bn Eslem'in sOyllediklerine gore; sizin dinini·z, bir tek dindir, bu
yurulmaktadlr. Bu ayet hakkmda Hasan el-Basri der ki: Allah Teala 
onlara, sakmacaklanm ve yapacaklanm beyan buyurmu~ sonra da: 
((Ger~ek, bu sizin iimmetlniz bir tek iimmettir.n Sizin yolunuz bir tek 
yoldur.n buyurmu~tur. Burada ( • .i .. ) ismi i~areti ba~taki ( 01 ) ke
limesinin ismidir. ( ..S::::.i ) kelimesi, aym edatm haberidir. Buna go
re buranm anlam1 : Ifu; size beyan olunan ve ac;1klanan ~eriat1mzd1r, 
§eklindedir. «Bir tek din olarakn k1sm1 ise ciimlede hal olarak man
subdur. Bunun ic;indir ki: <<Ve Ben de Rabbm1z1m, art1k Bana kulluk 
edin.n buyurmu~tur. Nitekim ba~ka bir ayette : ((Ey peygamberler, te
miz ~eylerden yeyin, sa.Iih amel i~leyin. Dogrusu Ben yaptlgm1z1 hili
rim. ~iiphesiz bu, tek bir iimmet olarak sizin iimmetinizdir. Ben de si
zil). Rabbm1z1m. Benden korkun.» (Mii'rnimln, 51-52) buyururken, Al
lah Ras~lii (s.a.) de :Biz peygamberler toplulugu, analan ·bir karde~
lerizdir. Dinimiz birdir, buyurmu:§tur ki, burada -kasdedilen; peygam
berlerin degi§ik, ~e~itli §eriatlan ile tek ve ortag1 olmayan Allah'a iba
dettir. Nitekim ba§ka bir ayette ~oyle buyrulur : ((Sizden her biriniz 
i'c;in bir yol, bir ~eriat k1ld1k.n (Maide, 48). · 

«Onlar aralannda · kendi i~lerinde boliik: boliik oldular.>> Ummetler 
peygamberleri hakkmda (onlara kar~1 davram§larmda) aynllga di.i§
mii§lerdir. Onlann aralarmda dogrulayan da vard1r yalanlayan da. Bu 
sebepledir ki : «Ama hepsi (k1yamet giinii) Bize doneceklerdir.>> bu
yurmu~tur. Hepsi amellerine gore cezalandmlacaktlr. Eger amelleri 
haytr ise hay1rla, §er ise §er ile kar~1llk goreceklerdir. Bunun i~in Al-
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lah Teala : «Artlk inanmi§ olarak, (kalbi tasdik eder halde) salih amtl 
i§leyenlerin ameli inkar edilmez.» buyurmu§tur. Nitekim ba§ka bir 
ayette : «Muhakkak ki Biz, iyi hareket edenlerin ecrini zayi' etmeyiz.» 
(Kehf, 30) buyurulur ki; onun ~all§masi, ameli gizlenmez, inkar edil
mez. Aksine kar§Ill~ verilir. Zerre ag1rhg1 ona haks1zhk yapllmaz. BU
nun i~indir ki Allah Teala: «Ve Biz onu1 yazanlanz.» buyurmu§tur. 
Onun biitiin ameli yaz1hr ve onun i~in ondan hi~ bir §ey kaybolmaz. 

95 - Helak ettigimiz kasaba halk1n1n ahirette ceza 
gormek uzere Bize donmemesi imkansizdir. 

96 - Ye'cuc ve Me'cuc (un seddD a~ahp ta her tepe
den ve dereden alnn ettikleri vakit. 

97 -· Ve gen;ek va'd yakla"?tlg1 zaman, o kufreden
lerin gozleri belerip kEJ.hr : Vah bize, bundan once gaflet 
ic;jndeydik, biz gerc;ekten zalimler idik. 

Ya'cuc ve Me'cuc 

Allah Teala : «Helak ettigimiz kasaba halkma ... haramd1r.» buyu
rur ki, ibn Abbas burayt §6yle a<;Iklar : Mukadder bir 'kader iizerine 
helak olunmu§ her bir kasaba halk1, k1yamet giiniinden once asla diin
yaya · donmeyecektir. ibn Abbas, Ebu Ca'fer el-Bak1r, Katacte ve bir 
~oklan da bOyle a<;Iklami§lardir. 

ibn Abbas'tan gelen bir rivayete gore ise; «Onlann ... Bize don
meme.Si imkans1zd1r.>> ayetinde onlann tevbe etmemelerinin imkansiz
hgi kasdedilmektedir. Ancak burada birinci a<;Iklama daha kuvvetli 
olup en dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala : «Ye'cuc ve Me'cuc (un seddi) a<;Ihp ta her tepeden 
ve deredep. akm ettikleri vakit.. .>> buyurur ki, biz daha once onlarm 
Adem (a.s.) in siilalesinden, hatta Hz. Nuh'un da neslinden oldugunu 
kaydetmi§tik. Onlar, Turklerin babas1 olan Hz. Nuh'un ogullanndan 
YB.fes'ten tiiremi§lerdir. Tiirkler onlarm kii<;iik bir boliigudiir. Ziilkar-
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neyn'in in§a etmi§ oldugu seddin arkasmda. birakilmi§lardir. Allah Te
ala ba§ka bir ayette: «Bu, Rabb1mm bir tahmetidir. Rabb1mm va'di 
gelince, onu yerle bir eder. Rabb1mm verdigi soz ger~ektir. 0 gun Biz, 
onlar1 b1rakmz, dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sur'a iiflenince 
hepsini bir araya toplanz.» (Kehf, 98-99) buyururken, bu ayet-i keri
me'de de §Oyle buyurur : «Ye'cuc ve Me'cuc (un seddi) ac;1hp ta her 
tepeden ve dereden akm ettikleri (fesada yiiriimede siir'atlendikleri) 
vakit ... » Ayet-i Kerime'de g~en ( ..... -A.J...I ) kelimesi; yeryiiziiniin yiik
sek yerleri anlammdad1r. ibn Abbas; ikrime, Ebu Salih, Sevri ve ba§
kalan bOyle a~Iklaml§tlr. Onlarm, <;lki§lan durumundaki nitelikleri bu
dur. Bunu i§iten, sanki onu. mii§ahade etmi§ gibidir. <<Haberdar alan 
gibi, kimse sana haber veremez.» (Fatlr, 14). Zira bu, olmu§ ve ola
cagi bilen, goklerin ve yerin gizliliklerini en iyi bilen, kendinden ba§
ka ilah olmayamn verdigi bir haberdir. ibn Cerir ner ki : Bize Muham
med ibn Miisenna'nm... Ubeydullah ibn Ebu Yezid'den rivayetinde o, 
§oyle demi§tir : ibn Abbas, birbirinin iizerine s1c;rayarak oynayan c;o
cuklar gordii de : i'§te Ye'cuc ve Me'cuc bOyle c;Ikacak, dedi. Ye'cuc ile 
Me'cuc'un c;Ikl§I, Hz. Peygamberin Siinnet'inde miiteaddid hadislerde 
zikredilmi§tir. 

1 - imam Ahmed' in Ya'kub kanahyla ... Ebu Said el-Hudri'den 
rivayetinde o, Allah iHasulii (s.a.) nii §6yle buyururken i§itmi§ : Ye'cuc 
ve Me'cuc a~1hp; Allah Teala'nm : <<Her tepeden ve dereden akm et
tikleri vakit .. ·'' buyurdugu vec;hile <;Iktlklarmda, biitiin insanlann ba
§ma musallat olup yeryiiziinii kaplayacaklar. Miisliimanlar onlardan 
kac;1p §ehirlerine ve kalelerine s1gmacaklar. Hayvanlanm da yanlan
na alacaklar. Ye'cuc ve Me'cuc yeryiiziintin sulanm ic;ecekler. 0 ka
dar ki onlardan bir k1Sm1 bir nehre ugraytp ondaki suyun hepsini ic;e
cek ve oray1 kupkuru bir halde b1rakacak. Ondan bir sonraki bu ne
hire ugrad1gmda : Burada bir keresinde su vard1, diyecek. insanlardan 
bir kalede veya bir '§ehirde olan dl§mda hie; kimse kalmaymca i~lerin
den birisi: Bunlar yeryiizii ehlidir. Onlarm i§lerini bitirdik, gok ehli 
kald1, d1yecek. Sonra onlardan birisi harbesini sallaytp onu goge ata
cak. Harbe kendisine, bir imtihan ve fitne vesilesi olarak kana bulan
mi§ halde geri donecek. Onlar bu halde iken Allah Teala birden onla
rm boyunlarmdan, c;ekirgelerin boynunda ~1kan c;ekirge kurtc;ugu gibi 
bir kurtc;uk gonderecek'::;,Hic; bir hareket ve ses i§itilmeyen oliiler hali
ne gelecekler. Miisliimanlar : Allah ic;in kendini f~da edip §U dii§ma
run ne yaptlgma bakacak bir kimse · yok mu? diyecekler. ic;lerinden bi
risi kendini olmii'§ sayarak aralarmdan s1rynhp c;1kacak, inecek ve on
larl birbirleri iizerine yigilmi§ oliiler halinde bulacak da : Ey miislii
manlar toplulugu, miijdeler olsun, Allah Teala sizin ic;in dii§mammza 
yeterli olup sizin yerinize onlarm hakkmdan geldi, diye bag1racak, §e-
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hirlerden ve kalelerden ~1k1p hayvanlanm serbest b1rakacaklar. Hay
vanlan i\!in onlarm (Ye'cuc ve Me'cuc'un) etlerinden ba~ka bir otla
maya ihtiya~lan olmayacak. Hayvanlan daha once bulup yedikleri hi~ 
bir bitki ile semirmedikleri kadar giizel bir §ekilde semizleyecekler. Ha
disi ibn Mace de Yunus ibn Biikeyr'den, o ise ibn ishak'dan rivayet 
etm~tir. 

2 - Yine Ahmed der ki : Bize Velid ibn Muslim Ebu Abbas ed-Di
m~ki'nin .. _ Nuvas ibn Sem'an el-Kilabi'den rivayetinde o, ~oyle anlat
mi'§tir :Allah Rasillii (s.a.) bir sabah bize Deccal'den bahsetti. Bu ko
nuda sesini al~altlp yukseltti. Zannettik ki o (Decca!), bir hurmahgm 
i\!indedir. Ogleyin ona geldigimizde yuzumuzden anlad1 ve bize sordu 
da: Ey Allah'm el~isi, sabahleyin Deccal'i andm. Onu anarken sesini 
al~altlp yiikselttin. Biz de onun bir hurmahkta oldugunu sand1k, de
dik. Sizin igin Deccal'den daha fazla korktugum bir ba§kas1 var. Eger 
ben ic;inizde iken Decca! ~1kacak olursa, sizin oniinuzde ona kar§l huc
cetiniz benim. Ben sizin i~inizde yokken ~1kacak olursa, herkes kendi 
nefsinin huccetidir. Allah Teala her miisluman uzerine benim hali
femdir. ~uphesiz Decca! ~ok k1v1rcik sa\!h, patlak gozlii bir gen~tir. 

~am ve Irak arasmda bir yoldan ~1kacak, sag1 solu fesada bogacaktlr. 
Ey Allah'm kullan sebat uzere olun. Biz : Ey Allah'm elc;isi, yeryiizun
de kalmas1 ne kadard1r? diye sorduk. K1rk gun; bir gtin bir sene gibi, 
bir gun bir ay gibi, bir gun bir cum'a gibi, diger gunleri de sizin gun
leriniz gibidir, buyurdu. Biz : Ey Allah'm elc;isi, hani §U bir sene gibi 
olan giinde bir gun ve g-ecenin namaz1 bize yeter mi? diye sorduk. Ha
yir, onun olc;iisiinii olc;uniiz (ve bu ol~iiye gore namazlarmiZI k1hmz), 
buyurdu. Biz: Ey Allah'm elc;isi, yeryuzunde (fesada bogmaya ko§
mada) siir'ati nas1ld1r? diye sorduk. Arkasma riizgan alml§ yagmur 
gibidir, buyurdu. Ve '§Oyle devam etti : Bir kabileye ugray1p onlan (ken
di yoluna) ~ag1racak. Ona icabet ederlerse goge emredecek de yag
mur yagd1racak, yeryiizune emredecek de bitki bitirecek. Otlayan hay
vanlan boylan en uzun, bogurleri en etli, memeleri en fazla sut dolu 
olarak onlara gelecek. Bir kabileye de ugray1p onlan (kendi yoluna) 
gag1racak, onlar onun sozunii geri \!evirecekler. Onlarm mallan Dec
cal'm pe§ine dU§Up gidecek ve onlar kurakhga duc;ar kahp yoksul dii
§ecekler. Mallanndan hi\! bir §ey kalmayacak. Bir harabeye ugray1p 
ona : Hazinelerini g1kar, diye emredecek. 0 harabenin hazineleri, er
kek anlar misali onun pe§ine du§ecekler. Bir adamm oldiiriilmesini em
redecek de oldiirulecek, ona k1hgla vurup iki parc;aya bolecek. Sonra c;a
g1rd1gmda giller yiizlii olarak ona gelecek. Onlar bu haldelerken Allah 
Teala Meryem Oglu Mesih'i diriltecek ve o ~am'm dogusunda beyaz 
minarenin yamna, iki san elbise giymi§, elini iki melegin kanatlan 
iizerine koymu§ olarak inecek, Deccal'm pe~ine dii§ecek ve onu Liidd 
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e§~arki kapisimn yamnda yeti§ip oldiirecek. Onlar bu haldelerken Al
lah Tea.la Meryem Oglu isa'ya §oyle vahyedecek: Muhakkak Ben kul
lanmdan ·oyle kullar ~1kard1m ki senin onlarla sava§ma giiciin yoktur. 
Kullanm1 uzakla'§tmp Tur'a gotiir. Allah Teala Ye'cuc ve Me'cuc'u di
riltecek. Onlar Allah Teala'mn da buyurd_ugu gibi: «Her tepeden ve 
dereden akm edecekler.» Hz. isa ve ashab1 Allah Teala'ya niyazda bu
lunacaklar. Allan da onlann (Ye'cuc ve M~'cuc'un) iizerlerine boyun
larmda birtak1m kurtc;uklar gonderecek ve onlar bir tek ki§inin oliimii 
gibi bir anda olecekler. Hz. isa ve ashab1 inip yeryiizi.inde onlann pis 
kokulannm dolmad1g1 hi\! bir ev bulamayacaklar, o ve ashab1 Allah 
Teala'dan dilekte bulunacaklar da 0, onlarm i.izerine deve boyunlan 
gibi ku§lar gonderecek, bu ku§lar onlan yiiklenip Allah Teala'nm di
ledigi yere atacak. 

ibn Cabir der ki: Bana Ata ibn Yezid es-Sekseki Ka'b'dan -veya 
bir ba§kasmdan- tivayet etti ki o, §!tiyJe demi§tir : Onlan Mehbil 
admda bir c;ukura atacaklar. ibn Cabir §oyle diyor: Ey Ebu Yezid, Meh
bil nerededir? diye sordum: Giine§in dogdugu yerdedir, diye cevab verdi. 

Allah Rasulu '§Oyle devam buyurdu: Allah Teala oyle bir yagmur 
gonderecek ki; k1rk gun hie; bir koy, hi\! bir kasaba, hi~ bir ev ondan 
korunmayacak. Tertemiz oluncaya kadar yeryuzunu y1kayacak. Yer
yuzune : Meyvelerini bitir ve bereketini geri getir, denilecek. i§te o gun 
bir grup bir tek hurma yiyecek (onunla doyacaklar) ve kabugunda 
golgel~necekler. Hayvanlar bereketlenecek. 0 kadar ki sagmal bir de
ve insanlardan buyuk bir topluluga yetecek. Sagmal bir inek buyi.ik bir 
aileye, suri.iden bir koyun bir aileye yeterli olacak. Onlar bu haldeler
ken Allah Teala, onlarm koltuk altlanndan ho§ bir ruzgar gonderecek. 
Her bir musli.imanm -veya her mu'minin demi§tir- ruhlanm kabze
decek ve merkeblerin ~eki§tigi gibi, birbirleriyle c;eki§en insanlarm ko
tuleri kalacak. i§te k1yamet, onlann uzerine kopacak. Hadisi Buhari 
degil sadece Muslim tahric etmi§, diger Sunen sahipleriyle beraber 
muhtelif kanallardan olmak uzere hadisi Abdurrahman ibn Yezid ibn 
Cabir'den rivayet etmi§tir. Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu say
ler. 

3 - imam Ahmed'in Muhammed ibn Bi§r kanahyla ... ibn Har
mele'den, onun da teyzesinden rivayetinde §Oyle anlatmi§: Allah Ra
sulu (s.a.) bir akrep tarafmdan sokulan parmagm1 s1karak onlara bir 
hutbesinde §6yle buyurmu§ : Siz diyorsunuz ki du§man yok. Halbuki 
siz, Ye'cuc ve Me'cuc gelinceye kadar di.i§manla sava§maya devam ede
ceksiniz. Onlar (Ye'cuc ve Me'cuc) geni§ yuzlu, ki.i'c;uk gozlu, k1z1l sa~
h · olup her · bir dereden ve tepeden bo§anacaklardir. Onlarm yi.izleri, 
sanki deri kaph kalkanlar gibidir. Hadisi ibn Ebu Hatim de, Muham
med ibn Amr kanallyla Halid ibn Abdullah ibn Harmele· el-Mudlici'-
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den, e l~e bir teyzesinden, o da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetle yu
kardakine benzer §ekilde zikretmi§tir. 

4 - Daha once A'rat suresi tefsirinin sonunda da gec;tigi iizere 
imam Ahmed'in Hii§eym kanallyla... ibn Mes'ud'dan, onun da Allah 
RasUlii (s.a.) den rivayetine gore §Oyle buyurmu§ : Mi'rac gecesi ibra
him, Musa ve isa'ya ugrad1m. Aralarmda k1yametin durumunu tartl
§Iyorlardl. i§i ibrahim'e havale ettiler de o: Bu konuda benim bilgim 
yok, dedi. i§i Musa'ya havale ettiler : Benim bu konuda hi<; bir bilgim 
yok, dedi. i§lerini isa'ya havale ettiler de o, §Oyle konu§tu : Onun za
mamna gelince; Allah'tan ba§ka hie; kimse bunu bilemez. Ra:bb1mm 
bana va'dine gore Decca! mutlaka <;Ikacaktlr. Benimle birlikte iki deg
nek (asa) bulunacak. Decca! beni goriince kur§unun eridigi gibi eri
yecek. Bent gordiigii zaman Allah Teala onu helak edecek. o kadar ki 
ta§ ve agac;lar: Ey miisliiman, benim altlmda bir kafir var. Gel onu ol
diir, diyecek ve Allah Teala onlan helak buyuracak. Sonra insanlar iil
kelerine ve vatanlarma donecekler. i§te o s1rada Ye'cuc ve Me'cuc her 
bir dereden ve tepeden bo§amp <;Ikacaklar. Onlarm (insanlarm) iilke
lerini <;igneyecekler. Neye ugrarlarsa helak edecekler, ugradiklan her 
suyu ic;ecekler. Sonra insanlar tana doniip onlan §ikayet e:decekler de 
onlarm helaki ic;in Allah' a dua edecegim. Allah · Teala onlan helak bu
yurup oldiirecek. 0 kadar ki yeryiizii, onlarm kokularmm pisliginden 
koku§acak. Allah Teala bir yagmur indirecek ve bu yagmur .onlarm ce
sedlerini siiriikleyerek denize atacak. Rabb1mm bana va'dine gore bun
lar ooylece oldugu zaman k1yamet, giinii dolmu§ hamile bir kadm gibi 
olacak ki onun ailesi gece mi, yoksa giindiiz mii birden doguverecek 
diye beklemektedirler. Hadisi ibn Mace de, Muhammed ibn Be§§ar ka
nahyla ... Avvam ibn Hav§eb'den yukardakine benzer §ekilde rivayet 
etmi§ ve §Oyle ilave etmi§tir: Avvam der ki : Bunun Allah'm kitabm
daki tasdiki : «Ye'cuc ve Me'cuc (un seddi) a<;Illp ta her bir tepeden 
ve dereden akm ettikleri vakit. n ayet-i kerime'sidir. Burada ibn Cerir 
de Cebele hadisini rivayet etmi§ olup, bu konuda hadisler ve Selef'ten 
gelen haberler pek c;oktur. ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim, Ma'mer kana
hyla ... Ka'b'dan rivayet ederler ki o, §oyle demi§tir : Ye'cuc ve Me'cuc'
un <;Iki§ zamam geldiginde onlar (c;ukur veya hendekler, yeryiiziine 
<;Ikmak ic;in tiineller) kazarlar. Nihayet kazanlarm yam ba§mda on
lari ta'kib edenler onlann kazma seslerini i§itirler. Gece oldugunda : 
Yarm gelir, <;Ikanz, derler, Allah Teala kaz1lan yeri eski haline dondii
riir. Ertesi giin geldiklerinde, Allah Teala'mn oray1 eski haline dondiir
diigiinii goriir ve kazmaya ba§larlar. Onlarm pe§indekiler onlann kaz
ma seslerini i§itecek hale geldiklerinde ak§am olmu§tur. 0 zaman Al
lah Teala onlardan birinin diline Uhamda bulunur da; yarm gelir Al-
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lah dilerse ~lkanz, der. Ertesi giin geldiklerinde oraj'l biraktlklan hal
de bulurlar. Kazmaya devam eder ve nihayet ~1karlar. Onlardan birin
ci ziimre bir gale ugrar, suyunu i~er. Sonra ikinci ziimre gelir ~amu
runu yalar. Sonra ii~iincii grup gelir de : Bir keresinde burada su var
dl, derler. insanlar onlardan ka~ar, insanlara ait hi~ bir §eyi ayakta 
b1rakmazlar. Daha . sonra oklanm goge atarlar da, oklan kendilerine 
kana bulanmi§ olarak doner. Yeryiizii ve gok ehline galib geldik, der
ler. Meryem Oglu isa (a.s.) onlara beddua edip: Allah'1m, bizim onla
ra kar§l giiciimiiz yok. Dilediginle onlarm belasm1 bizden kald1r, der. 
Allah Teala onlara en-Negaf denilen bir kurt~ugu musallat eder. Or.
larm boyunlanm k1rar. Allah Teala onlar iizerine birtak1m ku§lar gon
derir de, gagalanyla onlan tutar ve denize atar. Allah TeaJa <<el-Ha
yat» denilen bir kaynak fl§klrtlr, yeryiiziinii temizler ve orada bitki
ler bitirir. 0 kadar ki bir hurma ile bir ev doyar. Ka'b'a : Ey Ka'b, 
es-Seken de nedir? denildi de; · bir ailedir, diye cevab verdi ve §6yle 
deva..m etti : insanlar bu haldelerken bir haberci gelip ince ba
cak!h hirinin Hz. isa'mn iizerine geldigini haber verir. Meryem 
Oglu isa, yedi yiiz veya yedi yiizle sekiz yiiz ki§i arasmda oncii gon
derir. Onlar yolun bir k1smmdalarken Allah Teala ho§ bir giiney yeli 
gonderir. Bununla her bir mii'min ki§inin ruhu kabzolunur. Sonra in
sanlarm rezilleri kahr. Hayvanlarm birbirleri iizerine a§tlklan gibi bir
birlerinin iizerine yiiriirler. I§te o zaman k1yametin misali, ne zaman 
doguracak diye k1sragmm etrafmda dolanarak bekleyen ki§inin misali 
gibidir. Ka'b soziinii §6yle tamamlad1 : Benim bu soziimden sonra ve
ya bu bilgimden sonra kim herhangi bir zorlamada (ilave bilgi edin
mek arzusuyla zorlamada) bulunursa; i§te o, gerc;ekten zorlayan ki§i
dir (tekelliifte bulunan ki§idir). Sahih haberlerden §ahidi olmas1 ha
sebiyle, Ka'b el-Ahbar'dan rivayet edilen sozlerin en giizellerinden bi
risi budur. Hadiste sabit oldugu iizere Meryem Oglu isa, Beyt-i Atik'i 
haccedecektir. imam Ahmed'in Siileyman ibn Davud kanahyla ... Ebu 
Said el-Hudri'den rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: 
Bu Beyt mutlaka Ye'cuc ve Me'cuc'un ~lkl§mdan sonra hfl.ccolunacak 
ve burada umre yap1lacaktlr. Hadisi sadece Buhari tahric etmi§tir. 

Bu korkular, bu kayg1lar, bu sarsmtllar g6riildiigii zaman k1yamet 
giinii ve ger~ek va'd yakla§ml§tlr ki, o zaman «kiifredenler : Bu, ger
~ekten zor bir giindiir. »(Kamer, 8) derler. 0 kiifredenlerin gozleri 
mii§ahede etmi§ olduklar1 bu biiyiik i§lerin :§iddetinden dolay1 belerip 
kallr : Vah bize, diinyada bundan once gaflet i~indeydik, biz ger~ekten 
zalimler idik, diyerek, hakSizhklanm itiratm kendilerine hi~ bir fay
da vermeyecegi bir z·amanda yaptlklan haks1zhklanm itiraf eder
ler. 
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98 - Siz ve Allah'tan bru}ka taptlklanmz, gi.iphesiz 
ki cehennem odunusunuz. Oraya gireceksiniz. 

99 - Sayet bunlar tann olsayd1, oraya girmezlerdi. 
Ve hepsi orada temelli kalacaklard!r. 

100 - Orada inim inim inleyecekler ve bir gey de igit
meyeceklerdir. 

101 - Suphesiz ki daha once, kendilerine Bizden gi.i
zellik va'di gec;mig olanlar; bunlar oradan uzaklrujtlnlmlg
lardlr. 

102 - Onun ugultusunu duymazlar. Canlann1n iste
digi geyler ic;inde temelli kahrlar. 

103 - 0 en bi.iyi.ik korku bile onlan tasaland1rmaz. 
Melekler onlan : Size soz verilen gun, igte bu gi.indi.ir, diye 
kar~1larlar. 

Cehennem Odunlan 

Allah Teala Kurey§ mii§riklerinden ve putlara tapanlardan onla
rm dinini kabullenmi§ olanlara hitaben buyurur ki : «Siz ve Allah'tan 
ba§ka tapt1klarm1z, §iiphesiz ki cehennem odunusunuz.n ibn Abbas, 
ayetteki ( ~ ~ ) kelimelerini; cehennem yakltlSllllZ, diye a~lk

lar. Bu, Allah Teala'mn: «Kendinizi ve 9oluk ~ocugunuzu yakacag1 in-

Tefsir. C, X. F . 338 
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sanlar ve ta§lar olan ate§ten koruyun.» (Tahrim, 6) ayeti gibidir. Yi
. ne ibn Abbas bu kelimenin : Cehennem aga~lan, anlammda oldugunu 
sayler. Ondan gelen rivayetlerden birinde ise buraJI; zenci dilinde ol
mak uzere, cehennem odunu, diye a~Iklami§tir. Mucahid, ikrime ve 
Katade bu . kelimeyi; cehennem odunu, §eklinde a~1klarlar. Hz. Ali ve 
Hz. Ai§e'nin k1raetlerinde kelime zaten odun anlammda olmak uze
re ( ._..6.,... ) §eklindedir. Dahhak: «Cehennem odunusunu~.>> ayeti 
hakkmda : Oraya atll~.n §eylerdir, a~1klamasm1 getirir. Bir ba§
ka.si da boyle soylemi§ olup bu a~1klamalarm hepsi birbirine yakmd1r. 

«Oraya gireceksiniz. §ayet sizin AHah'm di§mda tannlar edindigi
niz putlar ve Allah'a ko§tugunuz e§ler ger~ek ilahlar olsalard1, ate§e 
gitmez ve oraya girmezlerdi. Tapmanlar ve tapmd1klarmm hepsi ora
da temelli kalacaklard1r.n All;ah Teala burada «Orada inim inim inle
yeceklerdir.n buyururken ba§ka bir ayette _: <<Orada yuksek sesle soiur-
lar.» (Hud, 106) buyurur. Buradaki ( ~j ) ; nefeslerinin pkl§I, 
( J.:r:., ) ise; nefeslerini i~eri ~ekmeleridir. <<Ve bir §ey de i§itmeye
ceklerdir.» ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... ibn Mes'ud'dan ri
vayetinde o, §oyle demi§tir: Cehennemde sadece orada temelli olanlar 
kald1g1 zaman bunlar, i~inde ate§ten ~ivilerin oldugu ate§ten tabutla
ra konulurlar. Onlardan hi~ kimse kendi di§mda cehennemde birine 
azab olundugunu gormez. Bu sozlerinden sonra Abdullah: «Orada inim 
inim inleyecekler ve bir §ey de i§itmeyeceklerdir.» ayetini okumU§tUr. 
ibn Mes'ud'un bu sbziinu ibn Cerir, Haccac ibn Muhammed kanahy
la: ... ibn Mes'ud'dan rivayetle zikretmi§tir. 

Allah Teala : «§iiphesiz ki daha once, kendilerine Bizden giizellik 
va'di ge~mi§ olanlar ... » buyl;lrUr ki; ikrime ayetteki ( ~I ) kelime
sini; rahmetle, bir ba§kasi da mutlulukla tefsir etmi§tir. «Bunlar ora-

. dan (cehennemden) uzakla§tlnlmi§lardir.>> Allah Teala once, cehen
nem ehli ile Allah'a ortak ko§malan yiizunden du~ar kalacaklan azab1 
zikrettikten sonra bunlarm pe§inden Allah'a ve Rasullerine iman eden 
mutlu ki§ileri zikreder. Allah Teala'mn mutluluk sozii onlar i~in daha 
once ge~mi'§tir. Onlar diinyada daha once salih ameller i§lemi§lerdir. 
Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §oyle buyurur: «Giizel dav:Fanan
lara, daha giizeli ve fazlas1 var.» (Yfmus, 26), «iyiligin kar§Ihgi, iyi
likten ba§ka bir §ey midir?» (Rahman, 60). Nasi! ki onlar diinyada gii
zel ameller i§lemi§lerse, Allah Teala da onlarm ak1betlerini ve miika
fa'tlanm giizel yapml§, onlan azabdan kurtarmi'§, onlara bol sevab bah
§etmi§tir. Buyurur ki: «Bunlar oradan uzakla§tmlmi§lardir. Cehenne
min ugultusunu duymazlar.» Onun cesedleri yakarken ·~1kard1g1 sesi 
de duymazlar. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanahyla ... Ebu Osman'dan 
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rlvayetinde o, «Cehennemin ugultusunu duymazlar.» ayeti hakkmda 
·oyle demi§tir : Bu, s1rat iizerinde onlan sokacak yilanlardir. Onlan 
soktuklan zaman «hass hassn diye ses ~1kanrlar. 

«Canlannm istedigi §eyler i~inde temelli kallrlar.» Allah Teala on· 
Ian korktuklarmdan kurtarmi§ ve onlar i~in arzulamp sevilen §eyleri 
meydana getirmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Nu'man 
ibn Be§ir'den rivayetinde Nu'man bir gece Hz. Ali ile beraber sohbet. 
te bulunmu§ ve : «~iiphesiz ki daha once, kendilerine Bizden giizellik 
va'di ge~mi§ olanlar; bunlar oradan uzakla§tmlmi§lardir.» ayetini oku
mu§ da, Hz. Ali §oyle demi§ :•Ben onlardamm, Orner onlardand1r, Os· 
man onlardand1r, Ziibeyr onlardand1r, Talha onlardand1r, Abdurrah· 
man onlardand1r -veya Sa'd onlardand1r, demi§tir- Nu'man der ki: 
Namaz i~in ikamet olundu da kalktl. Oyle samyorum ki elbisesini to
parlarken ccCehennemin ugultusunu duymazlar.» diyordu. ~u'be'nin 

Ebu Bi§r kanahyla .. . Muhammed ibn Hatlb'dan rivayetinde o, cc~iip· 
hesiz ki daha once, kendilerine Bizden giizellik va'di ge~mi§ olanlar ... » 
ayeti hakkmda Hz. Ali'nin. §oyle dedigini i§itmi§ : Bunlar Osman ve 
ashab1d1r. Hadisi ibn Ebu Hatim de rivayet etmi§tir. Yine ibn Cerir'in 
Yusuf ibn Sa'd kanahyla ... Hz. Ali'den rivayetle zikretmi§ oldugu bu 
hadisin ibn Cerir rivayetinde lafz1 :Osman onlardand1r, §eklindedir. 
ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, cc~iiphesiz ki daha once, 
kendilerine Bizden giizellik va'di gec;mi§ olanlar; bunlar oradan uzak
la§tmlmi§lardir.» ayeti hakkmda §oyle der: Bunlar Allah'm dostlan
dlr. ~im§ekten daha siir'atli olarak s1rat iizerinden gec;erler. Kafirler 
ise orada diz ~okmii§ olarak kallr. Bu a~Iklamalar, bizim zikretmi§ ol
duklanmlza uygundur. Ba'§kalarl ise §Oyle diyor : Aksine bu ayet, ta
plmlanlardan bir istisna olarak nazil olmu.~tur. Boylece Uzeyr ve Me
sih, onlann arasmdan c;Ikml§ oluyor. Nitekim Haccac ibn Muhammed 
el-A'ver'in ibn Ciireyc ve Osman ibn Ata'dan, onlarm Ata'dan, onun 
da ibn Abbas'tan rivayetine gore Allah Teala once: ccSiz ve Allah'tan 
ba§ka tapt1klanmz, §iiphesiz ki cehennem odunusunuz.» buyurmu§, 
sonra bunlardan istisna ederek : cc~iiphesiz ki daha once, kendilerine 
Blzden giizellik va'di gec;mi§ olanlar .. . » buyurmu§tur. Bunlarm; . Al
!ah'm di§mda tap1mlan melekler, !sa ve benzerlerinin oldugu soylenir. 
tkrlme, Hasan ve ibn Ciireyc de bOyle soylemi§tir. ibn Abbas'tan riva
yetle cc~iiphesiz ki daha once, kendilerine Bizden giizellik va'di gec;mi§ 
olanlar .. . » ayeti hakkmda Dahhak der ki: Meryem Oglu lsa ve Uzeyr 
(a.s.) hakkmda nazil olmu§tUr. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... 
Hz. Ali'den c~iiphesiz ki daha once, kendilerine Bizden ·giizellik va'di 
g~mi§ olanlar ... » ayeti hakkmda o, §Oyle demi§tir: Gun~. ay ve Mer
yem Oglu lsa di§mda Allah'tan ba'§ka ibactet olunan her §ey cehennem-
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dedir. Hadisin isnadi zay1ftir. ibn Ebu Necih'in Miicahid'den rivayetine 
gore; o, «Bunlar oradan uzakla§tinlmi§lardir.» ayetinde isa, Uzeyr 
ve meleklerin kasdedildigini sayler. Dahhak da : isa, Meryem, melek
ler, giine§ ve ay, demi§tir. Bu a<;Iklama Said ibn Ciibeyr, Ebu Salih ve 
bir 9oklanndan da rivayet edilmi§tir. ibn Ebu Hatim bu konuda ger
<;ekten garib bir hadis rivayet edip der ki : Bize Fadl ibn Ya'kub er-Ruh
hani'nin ... Ebu Hiireyre'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den <<~iip

hesiz ki daha once; · kendilerine Bizden giizellik va'di ge9mi§ olanlar; 
bunlar oradan uzakla§tinlmi§lardir.» ayeti hakkmda rivayetine gore; 
o, §Oyle buyurmu§tur: Bunlar isa, Uzeyr ve meleklerdir. Baz1lan ibn 
Zeb'ari k1ssas1. ile mii§riklerin miinazaralan k1ssasm1 zikretmi§lerdir 
ki, bu meyanda olmak iizere Ebu Bekr ibn Merduyeh §6yle diyor : Bize 
Muhammed ibn Ali ibn Sehl... ibn Abbas'tan rivayet etti ki o, §oyle 
anlatml§tlr: Abdullah ibn Zeb'ari Hz. Peygamber (s.a.) e geldi ve: Sen 
Allah'm sana «Siz ve Allah'tan ba§ka taptlklanmz, §iiphesiz ki cehen
nem odunusunuz, oraya gireceksiniz.>> ayetini indirdigini iddia ediyor
sun. Giine§e, aya, meleklere, Uzeyr'e ve Meryem Oglu fsa'ya da ibadet 
olunmu§tur. Biitiin bunlar sizin tannlanmzla birlikte cehennemdeler 
mi? dedi de, bunun iizerine: «Meryem Oglu misal verilince senin kav
min hemen bagn.~ti ve: Bizim tannlanm1z m1, yoksa o mu daha iyi
dir? dediler. Sana sadece tartl§maya giri§mek i9in bOyle dediler. Hay1r, 
onlar yaygarac1 bir kavimdir.>> (Zuhruf, 57) ayeti, pe§inden de : <<~iip
hesiz ki daha once, kendilerine Bizden giizellik va'di ge<;mi§ olanlar; 
bunlar oradan uzakla§tmlmi§lardir.» ayeti nazil oldu. Hadisi Hafiz Ebu 
Abdullah, el-Ehadis'iil-Muhtara (Se9me Hadisler) adll kitabmda riva
yet etmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... ibn Abbas'tan ri
vayetinde o, §6yle demi§tir: «Siz ve Allah'tan ba§ka taptiklanmz, §tip
hesiz ki cehennem odunusunuz, oraya gireceksiniz.>> ayeti nazil oldu
gunda mii§rikler : Allah'111 di§mda meleklere, Uzeyr'e ve fsa'ya da iba
det olunuyor, demi§lerdi. Bunun iizerine : <<'~ayet bunlar tann olsayd1, 
oraya girmezlerdi. -ki bunlar tapm1Ian tannlard1r- Ve hepsi orada 
temelli kalacaklard1r.» ayeti nazil oldu. Bu haberin benzeri Ebu Kii
deyne kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayet edilmi§ olup, bu rivayette o : 
«~iiphesiz ki daha once, kendilerine Bizden giizellik va'di ge9mi§ olan
lar; bunlar oradan uzakla§tlnlmi§lardlr.>> ayeti nazil oldu, demi§tir. 

Muhammed ibn ishak ibn Yessar -Allah ona rahmet eylesin
«es-Sire>> adll kitabmda der ki : Bana ula§tlgma gore bir giin Allah 
Rasulii (s.a.) Velid ibn Mugire ile birlikte mescidde oturmu§tu. Nadr 
ibn Haris gelip onlarla birlikte oturdu. Kurey§'den bir c;oklan mes
cidde idiler. Allah Rasulii (s.a.) konu§tugunda Nadr ibn Haris ona ~ar
§I 91kti. Allah Rasulii (s.a.) onunla konu§tu ve onu ilzam edip sustur-



Enbiya, 98-103) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSIRi 5389 

du. Ona : ((Siz ve Allah'tan ba§ka taptlklanmz, §tiphesiz ki cehennem 
odunusunuz, oraya gireceksiniz. ~ayet bunlar tanri olsayd1, oraya gir
mezlerdi. .. Orada inim ini~ inleyecekler ve bir §ey de i§itn:J.eyecekler
dir.» ayetini okuyup kalktl. (bizaz sonra) Abdullah ibn Zeb'ari es-Seh
mi gelip oturdu. Velid ibn Mugire, Abdullah ibn Zeb'ari'ye : Allah'a 
yemin olsun ki Nadr ibn Haris, biraz once Abdtilmuttalib ogluna kar§l 
duramad1, onun kar§Ismda yenilgiye ugrad1. Muhammed bizim ve ta
pmdigimiz §U ilahlarm cehennem odunu oldugunu samyor, dedi. Ab
dullah ibn Zeb'ari §6yle dedi: Allah'a yemin olsun eger onu bulmu§ 
olsayd1m; mutlaka ona tisttin gelir, onu sustururdum. Muhammed'e 
sorun bakallm : Allah'tan ba§ka tap1mlan her §ey onlara tapmanlarla 
birlikte cehennemde midir? Biz meleklere tapmmz, yahudiler Uzeyr'e 
tap1mr, H1ristiyanlar Meryem Oglu fsa'ya tap1mrlar. Velid ve onunla 
birlikte mecliste olanlar, Abdullah Ibn Zeb'ari'nin soztinden <;ok ho§
landilar ve onun hasmm1 susturacak bir delil getirdigini sand1lar. Bu, 
Allah RasUlti (a.s.) ne anlatlld1 da : Allah'tan ba§ka kendisine tapmilma
Yl seven her §ey kendisine tapmanla beraberdir. ~tiphesiz onlar §eytan
lara ve §eytanlarm tapmmalann1 emrettiklerine iba.det ediyorlar, bu
yurdu. Allah Teala da : «~tiphesiz ki daha once, kendilerine Bizden gti
zellik va'di ge<;mi§ olanlar; bunlar oradan uzakla§tlnlmi§lardir. Onun 
ugultusunu duymazlar. Canlarmm istedigi §eyler i<;inde temelli kahr
lar.» ayetini indirdi. Hz. fsa, Uzeyr, Allah'a itaat tizere ge\!iP giden ra
hipler ve din adamlarmdan kendilerine tapm1lanlan dalalet ehli i<;in
den onlara tapmanlar Allah dr§mda kendilerini Rablar edinmi§lerdir. 
Onlarm meleklere tapmd1klan ve meleklerin Allah'm k1zlan olduklan
na dair soyenenler hakkmda ise : Bunlardan kim : Tann o degil de 
benim, derse; ·onu derhal cehennemle cezalandmnz. Ve Biz zalimlerin 
cezasm1 boyle veririz. klsmma kadar olmak tizere <<Dediler ki : Rah
man <;ocuk edindi. O'nun §am yticedir. Hay1r onlar ikram edilmi§ kul
lardlr. Onlar sozle asia O'nun online ge<;emezler ... )) (Enbiya, 26-29)' 
ayetleri nazil oldu. Hz. Isa'mn durumu, Allah'm dl'§mda ona tapmll
digi, Velid ile orada haz1r bulunanlarm Abdullah ibn Zeb'ari'nin delil 
ve mtinaka§asmdan ho§lamlmasma dair anlatllanlar hakkmda ise: 
((Meryem Oglu misal verilince senin kavmin hemen bagn§tl. Ve: Bizim 
tannlanm1z m1, yoksa o mu daha iyidir? dediler. Sana .sadece tartl§
maya girmek i<;in boyle dediler. Hay1r, onlar yaygarac1 bir kavimdir. 0, 
sadece kendisine nimet verdigimiz ve israilogullarma ornek k1ld1gimiz 
bir kuldur. ~ayet dileseydik yerytiztinde yerinizi tutacak melekler var 
ederdik. ~tiphesiz ki 0, beklenen saatl bildirir. Ondan §tiphe etmeyin 
hi\!.» (Zuhruf, 56-61) ayetleri nazil olmu§tur. Hz. isa'ya verilen oltileri 
diriltme ve hastalan iyile§tirme mucizeleri kryametiri bilinmesine (kl-
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yametin vukuuna) yeterli delildir. Allah Teala onun (Hz. Isa'nm) §Oy
le dedigini haber verir : «Ondan §ilphe etmeyin hig ve bana tabi olun. 
i§te dosdogru yol.» (Zuhruf, 61). 

ibn Zeb'ari'nin soylemi§ oldugu bu soz, biiyiik bir hatad1r. Zira bu 
ayet ancak Mekke ehline hitaben, onlarm akh olmayan cans1z §eyler
den ibaret putlara tapmmalan konusunda' onlara tapmanlan bir azar
lama ve SU\!lama olarak nazil olmu§tur. Bu sebepledir ki : «'Siz ve Al
lah'tan ba§ka taptlklanmz, §iiphesiz ki cehennem od~nusunuz.» buyur
mu§tur. 'Salih amelleri olan, kendilerine tapmanlarm tapmmasma ra
Zl olmayan Mesih ve Uzeyr gibileri nasi! olur da buna hamlolunabilir? 
ibn Cerir tefsirinde, buradaki ism-i Mevsul olan ( L. ) edatmm arap
lar katmda akll olmayan §eyler hakkmda kullamld1g1 cevabm1 verir. 
B1mdan sonra Abdullah ibn Zeb'ari miisliiman olmu§tur. Me§hur §air-

. lerden birisi olup onceleri miisliimanlan hicvedermi§. Daha sonra oziir 
beyan eden §iirler soylemi§tir. ( ... ) 

Abdiirrezzak'm Yahya ibn Rabia'dan, onun da Ata'dan rivayetine 
g6re, «0 en biiyiik korku bile onlan tasalandirmaz.>> ayetinde oliimiin 
kasdedildigi soylenmi.~tir. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi ve Ebu Sinan 
Said ibn Sinan e§-§eybani ise buradaki biiyiik korkudan maksadm, 
Sur'a ufiiriilmesi oldugunu soylemi§lerdir. ibn Cerir de tefsirinde bu 
gorii§ii tercih etmi§tir. Hasan el-Basri'nin soyledigine gore ise bu bii
yiik korku, kulun cehenneme atllmas1 emredildigi zamandad1r. Said 
ibn Ciibeyr ve ibn Ciireyc'in soylediklerine gore bu korku, cehennemin 
cehennem ehli iizerine kapand1g1 zamand1r. ibn Ebu Hatim'in Ebu 
Bekr ·el-Hiizeli'den rivayetine gore ise o, bu korkunun; cennet ile ce
hennem arasmda oliimiin bogazlanmas1 zamamnda ol.dugunu soyle
mi'§tir. 

Melekler onlan kabirlerinden g1ktlklan zamanda Allah'a donecek
leri o giinleri ile miijdeleyip : «Size soz verilen giin, i§te bu giindiir. (Si
zi sevindiren bu giirile kar§Ila§m, sevinin) diye kar§Ilarlar.>> 

104 - Cogu kitab mirer gibi durecegimiz gun; yarat
maya ilk ba~la:digimiz gibi katlm1zdan verilmi~ bir va' d 
olarak onu yeniden var edecegiz. Dogrusu Biz yapanlanz. 
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Gogun Diiriilii§ii 

Allah Teala buyurur ki : «Bu, gogu kitab durer gibi durecegimiz 
gun; -ki k1yamet gunu alacaktlr- a gun, mutlaka meydana gelecek
tir.» Allah Teala ba§ka bir ayette ise §Oyle . buyurmu§tur : «Onlar AI- · 
lah'1 geregi gibi takdir edemediler. Halbuki k1yamet gunu butun yer
yuzu O'nun avucundad1r. Ve gokler O'nun kudretiyle duriilmU§ olacak- · 
t1r. 0, ko§tuklan artaklardan munezzehtir, yucedir.» (Zumer, 67). Bu
hari der ki: Bize Mukaddem ibn Muhammed'in ... ibn Omer'den, anun 
da Allah RasUiu (s.a.) nden rivayetinde §6yle buyurmu§tur: ~uphesiz 
Allah, k1yamet gunu yerleri durer, katlar ve gokler anun kudret elin
de olur. Bu kanaldan hadisin rivayetinde Buhari - Allah ana rahmet 
eylesin- tek kalmi§tlr. ibn Ebu Hatim'in babas1 kanallyla .. . ibn Ab
bas'tan rivayetinde a, §oyle demi§tir :Allah Teala yedi kat gogu i9inde 
alan yarat1klarla, yedi kat yeri i9inde alan yarat1klarla birlikte durer, 
butiin bunlan kudret eliyle durecektir. Bunlann hepsi, O'nun kudret 
elinde bir hardal tanesi mesabesinde alacakt1r. 

«Gogu kitab durer gibi durecegimiz gun ... » ayetindeki ( J.=:c.-ll ) 
kelimesinden maksadm, kitab aldugu soylenmi§tir. Buradaki sicill ke
limesinden meleklerden bir melegin kasdedildigi de soylenir. ibn Ebu 
Hatim'in Ali ibn Huseyn kanahyla ... «Gogu kitab durer gibi durecegi
miz gun ... '' ayeti hakkmda ibn Omer'den rivayetine gore; a, §oyle de
fni§tir: Sicill, melektir. 0 (kullarm) istigfanm Allah'a yukseltip ula§
brdigi zaman : Onu bir mlr alarak yaz, buyrulur. ibn Omer'in bu .sO
ziinu ibn Cerir, Ebu Kureyb'den, a ise ibn Yemman'dan rivayet etmi§-

. tir. ibn Ebu Hatim der ki : Ayetteki sicill'in melek aldugu gorU§U Ebu 
Ca'fer Muhammed ibn Ali ibn Hiiseyn'den de rivayet edilmi§tir. Bu 
ayet hakkmda Suddi der ki : Sicill; sahifelerle gorevlendirilmi§ melek
tir. insan oldugu zaman kitab1 (arne! defteri) sicill admdaki bu melege 
ula§bnllr, a bu defteri durer ve k1yamet gunune ula§tmr. Bununla kas
dedilen Sahabe'den birinin ismidir. Hz. Peygamber (s.a.) i9in vahiy ya
zardl, da denilmi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Zur'a'nm ... ibn 
Ab}?as'tan rivayetinde a, <<Gogu kitab durer gibi durecegimiz gun ... » 
ayeti hakkmda §6yle demi§tir: Sicill; i§te a bir adamd1r. Nuh der ki : 
Bana Yezid ibn Ka'b'm ... ibn Abbas'tan rivayetinde a, §Oyle demi§tir : 
Sicill; Hz. Peygamber (s.a.) in katibidir. Ebu Davud ve Nesei'nin Ku
teybe ibn Said kanallyla ... ibn Abba.s'tan rivayetlerine gore a, Sicill'in 
Hz. Peygamb.er (s.a.) in katibi aldugunu soylemi§tir. Daha once de ge~
tigi uzere ibn Cerir bunu Nasr ibn Ali el-Cehdemi'den rivayet eder. ibn 
Adiyy ise Yahya ibn Amr ibn Malik en-Nukri kanallyla ... ibn Abbas'
tan rivayet eder ki a, §6yle demi§tir : Hz. Peygamber (s.a.) in «es-Sicilln 
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ad1 verilen bir katibi vard1. Allah Teala'nm : «Gbgu kitab durer gibi 
durecegimiz rgun ... ». ayeti budur. i§te bu Sicill denen ki§inin kitab1 dur
dugu gibi, Biz de gokyuzunu dureriz. Sonra ibn Adiyy bu hadisin mah
fuz olmad1gm1 sayler. Hatib el-Bagdadi <<Tarih»inde der ki: Bize Ebu 
Bekr el-Berkani'nin ... ibn Omer'den rivayetine gore o: es-Sidll, Hz. 
Peygamber (s.a.) in bir katibidir, demi§tir. Bu, Nati' kanallyla ibn 
Omer'den §eklinde rivayeti ile son derece munker bir hadistir ve asla 
s1hhatli degildir. Ebu Davud ve ba§kalarmca ibn Abbas'tan rivayeUe 
geven hadis de boyledir. Ebu Davud'un Sunen'inde dahi olsa hafizlar
dan bir grup bu hadisin uydurma oldugunu a~1kga belirtmi§lerdir. ~ey
himiz Ebu Haccac el-Mizzt; -Allah omrunu uzun edip ecelini geciktir
sin ve onun ak1betini salih amel ile bitirsin- bu haf1zlar cumlesinden
dir. Ben, bu hadis ic;:in ba§ll ba·§ma bir cuz tahsis ettim. imam Ebu 
Ca'fer ibn Cerir bu hadisin sahih olup olmad1gm1 tesbite ~all§mi§ ve 
en guzel, en mukemmel bir §ekilde bunu reddetmi§tir. 0, §Oyle diyor : 
Sahabe ic;:inde ad1 Sicill olan birisi tamnm1yor. Hz. Peygamber (s.a.) in 
vahiy katibleri bilinen kimselerdir. Onlar ic;:inde ad1 Sicill olan hi~ 

kimse yoktur. imam Ebu Ca'ier ibn Cerir --Allah ona rahmet eylesin
bu konuda dogru soylemi§tir. Bu; bu hadisin munkerligine delalet eden 
delillerin en kuvvetlilerindendir. Saha.be ic;:inde bu isimde birinin ol
dugunu soyleyenler ba§ka bir §eye degil, sadece bu hadise dayanmi§
lardlr. En dogrusunu Allah bilir. GOri.i§lerden sahih olam ise ibn Ab
bas'tan rivayet edilen Sicill'in, sahife oldugu goru§udur. Ali ibn Ebu 
Talha ve Avfi bu agiklamay1 ibn Abbas'tan rivayetle zikretmi§lerdir. 
Mu·cahid, Katade ve bir c;:oklan buna dayanmi§, bunu belirtmi§ler ve 
ibn Cerir de bu goru§u tercih etmi§tir. Zira bu kelimenin, sahife anla
mmda oldugu arap dilinde bilinmektedir. Dolay1s1yla sozun anlam1 da 
bu olmalld1r. Dolayisiyla «Gbgu kitab durer gibi durecegimiz gun ... » 
ayetinde ( ~~ ) kelimesinin ba§mda olan «lam» harf-i cerri, 
( l~ ) harf-i cern anlammdad1r. Nitekim «Boylece ikisi de teslim 
oluH<.;<::t., babas1; oglunu alm uzeri yatlrdu> (Saffat, 103) ayetindeki 
( ~I ) kelimesinin ba§mda bulunan harf-i cer de boyledir ve bu
nun dilde daha birc;:ok benzerleri vard1r. En dogrusunu Allah bilir. 

«Yaratmaya ilk ba§ladigimiz gibi katlm1zdan verilmi§ bir va'd ola
rak onu yeniden var edecegiz. Dogrusu Biz yapanlanz.>> Bu; Allah Te
ala'mn butiin yarat1klan yeni bir yaratlh§la var ettigi gun mutlaka 
olacak, meydana gelecektir. Onlan ilk olarak yaratt1g1 gibi, onlan ye
niden yaratmaya da elbette guc;: yetiricidir. Bunun meydana gelmesi 
vacibdil;. Zira va'dinden donmeyen ve degi§tirmeyen (sunnetinde hie; 
bir degi§iklik olmayan) Allah'm va'di cumlesindendir. 0, buna giic;: ye-
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.uicidir. Bunun ic;:indir ki : «Dogrusu Biz yapanlanz.» buyurmU§tur 
Imam Ahmed der ki: Bize Veki' ve ibn Ca'fer'in mana olarak §u'be ka~ 
nallyla ... ibn Abbas'tan rivayetlerinde o, §byle demi§tir: Allah Rasulu 
s.a.) bize ogut vererek kalktl ve buyurdu ki: §uphesiz siz yalmayak, 

c1plak ve stinnetsiz olarak Allah'm huzurunda ha§rolunup toplanacak~ 
s1mz. ((Yaratmaya ilk ba.§ladigimiz gibi kat1m1zdan verilmi§ bir va'd 
olarak onu yeniden var edecegiz. Dogrusu Biz yapanlanz.» Ve ravi ha~ 
disin tamamm1 zikretmi§tir. Buhari ve Muslim Sahih'lerinde hadisi 
~u'be'den rivayetle tahric etmi§lerdir. Yine aym hadisi Buhari, kitab1~ 
mn bu ayetin tefsirine dair olan babmda rivayet eder. Hadisin bir ben
zeri Leys ibn Ebu Siileym tarafmdan Mucahid'den, o Hz. Ai§e'den, o 
da Hz. Peygamber (s.a.) den §eklinde bir isnadla rivayet edilmi§tir. 
iYaratmaya ilk ba§ladigimiz gibi onu yeniden var edecegiz.» ayeti hak~ 
kmda ibn Abbas'tan rivayetle A vfi §byle der : insanlar yarat1lmazdan 
cnce oldugu gibi her §eyi helak .edecegiz. 

hl~l® Sh~,l~~;~;~,~\~~~.)~5u8:?:a~ :: .,.,.. """ , . ,, . , . 
~ / , ....... ~p 0 -: / ( ,:, 0"' '/: ~ ~ / \/ • / ~ / .,; 

~ ~,~~):}.~~h.:.C..)\;; ~ ~ .. ~ ... 1&-:~Y .. ~ 
105 - Andolsun ki Biz, Zikir' den sonra Zebur'da da 

yazd1~ ki: Yeryuzune ancak saJih kullanm varis olur. 
106 Dogrusu bunda ibadet edenler.i9in teblig var-

d1r. 
107 

derdik. 
·Biz, seni ancak alemlere rahmet olarak gon·-

Alemlere Rahmet Hz. Muhammed 

Allah Teala burada salih kullan i~in yaz1p takdir buyurdugu dun
ya ve ahiretteki mutlulugu, onlarm dtinya ve ahirette yeryuzune va
ris olacaklanm haber vermektedir. Nitekim ba§ka ayetlerde §Ciyle bu~ 
yurur: «Yeryuzu muhakkak ki Allah'mdir. Kullarmdan diledigini ona 
mirasc;:1 k1lar ve ak1bet muttakilerindir.» (A'rat, 128), cc§iiphesiz ki Biz, 
peygamberlerimize ve iman etmi§ olanlara hem dtinya hayatmda hem 
de §ahidlerin §ehadet edecekleri gunde mutlaka yardlm ederiz.» (Gafir, 
51), «Allah; ic;:inizden iman edip salih amel i§leyenlere va'd etti ki: 
Onlardan oncekileri nas1l halef k1ld1 ise onlan da yeryuzune halef kl
lacak ve onlar ic;:in begendigi dini temelli yerle'§tirecektir.» (Nur, 55). 
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Aynca Allah Teala, bunun §iiphesiz ve mutlaka meydana gelece
ginin §eria.t kita.blarmda ve takdir-i ilahide yaz1lm1§ oldugunu da haber 
vermi§·tir. Bunun ic;indir ki: «Andol'sun ki Biz Zikir'den sonra Zebur'da 
da ... yazd1k ki...n :buyurmu§tur. A'me§ §i:iyle diyor: Said ibn Ciibeyr'e 
«Andolsun ki Biz, Zikir'den soma 'Zebur'da da ... yazd1k ki...» aye:tini sor
dum : Zebur; Tevrat, incil ve Kur'an'd1r, dedi. Mucahid, ayetteki Zi
kir'in kitab oldugunu sayler. ibn Abbas, §a'bi, Hasan, Katade ve· bir 
c;oklan derler ki : Zebur; Davud'a indirilendir. Zikir ise Tevrat'dir. ibn 
Abbas't~m rivayete gore ayette amlan Zebur, Kur'an'dlr. Said ibn Cii
beyr Zikir'in, gokte olan (kitab) oldugunu sayler. Miicahid'e gore Ze
bur; Zikir'den sonraki kitablardir. Zikir de, Allah katmdaki ana kitab
dir. ibn Cerlr - Allah ona rahmet eylesin-- bu gi:irii§ii tercih etmi§tir. 
Zeyd ibn Eslem de bunun ilk kitab oldugunu sayler. Sevri ise bunun 
Levh-i Mahfuz oldugunu si:iylerni§tir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Es
lem der ki: Zebur; peygamberlere indirllen kitablatdlr. Zikir ise bun
dan once kendisine e§yanm yaz1h oldugu ana kitabdir. ibn Abbas'tan 

. tivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki: Allah Teala Tevrat, Zebur ve gi:ik
. lerle yer olmazdan onceki ge~en ilminde, Muhammed iimmetinin yer

yiiziine varis k1lmacagm1, onlan cennete koyacagmi, onlarm salihler 
olduklarmi haber vermi§tir. ibn Abbas'tan rivayetle Miicahid'in belirt
tigine gore; o, «Yeryiiziine ancak salih kullarim varis olur.» ayetinde 
ge·c;en yecyiiziiniin, cermet arazisi oldugunu si:iylemi§tir. Ebu Aliyye, 
Miicahid, Said ibn Ciibeyr, f?a'bi, Katade, 'Siiddi, Ebu Salih, Rebi' ibn 
Enes ve tSevrl de ooyle saylemi§tir. Ebu Derda : Bizler; salih olanlanz, 
demi§tir. Siiddi de, onlarm mii'minler oldugunu sayler. 

Dogrusu kulumuz Muhammed (s.a.) e indirmi§ oldugumuz §U Kur'
-an'da da ibadet eden bir kavim ic;in teblig, menfaat ve bir yeterlilik 
vard1r. Onlar ki, Allah'a O'nun me§ru' k1ldig1, sevdigi ve ho§nud oldu
gu §ekilde ibadet eder, §eytana ve nefislerinin arzulanna itaata Allah'a 
itaatl tercih ederler. 

Allah TeaJa, «Biz, seni ancak alemlere rahmet olarak g6nderdik.» 
ayetinde Muhammed (s.a.) i alemler i~in bir rahmet kild1gm1 haber 
verir. Onu, biitiin alemlere bir rahmet olarak gondermi:§tir. Bu rahme
ti kabul edip bu nimete §iikredenler diinyada ve· ahirette mutluluga 

· ula§Irlar. Onu reddedip inkar edenler ise diinyada ve ahirette hiisrana 
ugrarlar. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette : «Allah'm verdigi nl
meti kiifre c;evirip degi§tirenleri ve milletlerini helak olacaklan yere 
gotiirenleri g6rmiiyor musun? Yaslanacaklan cehenneme ki o, ne ki:i
tii bir karargahtlr.» (ibrahim, 28-29) buyururken, Kur'an'1 niteleme 
sadedinde diger, bir ayette §i:iyle buyurmu§tUr: «De ki: Bu, iman eden
lere hidayet ve §ifad1r. !man etmemi§ olanlarin ise kulaklannda a~r-
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vard1r. Ve bu; onlara kapahd1r. Sanki bunlara uzak bir mesateden 
leniliyor da anlam1yorlar.>> (Fussilet, 44). Miislim Sahih'inde der ki: 

Bize ibn Ebu Omer'in ... Ebu Hiireyre'den rivayetinde o, §5yle demi§
r : Ey Allah'm elc;isi, mii§riklere beddua et, denildi de : ~iiphesiz ben, 
~k la'net edici olarak gonderilmedim. Ben ancak bir rahmet olarak 

onderildim, buyurdu. Hadisi sadece Miislim tahric etmi§tir. Ba§ka bir 
adiste ise: Ben, ancak bah§edilmi§ (hidayete erdirilmi§ ve hidayete 

erdiren) bir rahmetten ibaretim, buyrulmu§tur. Hadisi Abdullah ibn 
Ebu Urabe ve ba§kalan Veki' kanahyla ... Ebu Hiireyre'den merfu' ola
rak rivayet etmi§lerdir. ibrahim el-Harbi der ki : Bir ba§kas1 hadisi 
Veki'den rivayet etmi§, fakat (hadisin isnadmda) Ebu Hiireyre'yi zik
retmemi§tir. Buhari'ye bu hadis sorulmu§ da, §oyle demi§ : Bu hadis 
Hafs ibn G1yas'm yamnda miirsel olarak mevcuddur. Hafiz ibn Asa
kir: Malik ibn Siiayr ibn el-H1ms ... Ebu Hiireyre'den merfu' olarak ri
vayet etmi§tir, dedikten sonra Ebu Bekr ibn ei-Mukri ve Ebu Ahmed 
el-Hakim kanallyla. .. Ebu Hiireyre'den rivayete gore; o, §Oyle demi§
tir: Allah Rasulii (s.a.) :Ben, ancak bah§edilmi§ bir rahmetten ibare
tim, buyurdu, diye hadisi zikretmi§tir. Yine ibn Asakir, Salt ibn Mes'
ud kanallyla ... ibn Omer'den rivayet ediyor ki, Allah Rasulii (s.a.) §OY
le buyurmll§tur : ~iiphesiz · ki Allah Teala beni bah§olunmu§ bir rah
met olarak gonderdi. Ben bir kavmi (inananlan) yiiceltmek ·ve diger
lerini alc;altmak ic;in gonderildim. 

Ebu Kas1m Taberani der ki : Bize Ahmed ibn Muhammed ibn Nati' 
et-Tahhan'm ... Muhammed ibn Ciibeyr ibn Mut'im'den, onun da ba
basmdan rivayetinde o, §oyle anlatmi§tlr: Hz. Hamza'mn seriyyesin
den Mekke'ye donii§iinde Ebu Cehil Mekke'ye gelmi§ ve : Ey Kurey~ 
toplulugu, muhakkak ki Muhammed Yesrib'e inmi§ ve onciilerini g()n
dermi§tir. 0, ancak sizden bir §eyler elde etmek istiyor. Onun yoluna 
ugramaktan veya ona yakla§maktan sakmm. ~iiphesiz o, yirtlci bir 
arslan gibidir. Size kar§I son derece ofkelidir. Zira sizler, devenin aya
gmdan (veya tlrnagmdan) kurtc;uklarm sokiiliip atlld1g,. .gibi onu Mek
ke'den siiriip c;Ikardimz. Allah'a yemin olsun ki onim bir biiyiisii var. 
Onu ve ashabmdan birini gordiigiimde mutlaka onlarla birlikte §eyta
m gordiim. Sizler Kayle'nin iki oglunun - Evs ve Hazrec kabilelerini 
kasdediyor- dii§manllgmi iyi bilirsiniz. 0 (Muhammed), dii§mandan 
yard1m alan bir dii§m~dir, demi§ti. Mut'im ibn Adiyy ona §Oyle dedi : 
Ey Ebu 'Hakem, Allah'a yemin olsun ki sizin kovmu§ oldugunuz kar
de§inizden dili daha dogru, va'dinde daha sadlk birisini asia gormedim. 
Madem ki yapt1gm1z §eyleri yapml§ .bulundunuz, o halde insanlarm 
ondan geri, uzak duran ve ona ili§meyeni olun. Ebu Siifyan ibn Haris 
ise §oyle dedi : ic;inde bulundugunuz halden daha §iddetli, kat! ve sert 
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olun. Eger Kayle'nin iki oglu sizi ele gec;irecek olurlarsa, sizin hakkimz
da hie; bir anla§ma ve merhamet gozetmezler. Eger bana itaat edecek 
olursamz, sizi en hayull s1gmaga s1gmdmnm veya Muhammed'i onla
rm arasmdan c;Ikanrsm1z da_, kovulmu§ halde ve tek ba§ma kahr. Kay
le'nin iki ogluna gelince; Allah'a yemin olsun ki zillet ve al~akhkta 
onlar Dehlek (*) ahalisiyle birdirler ... Bu, Allah Raslllii (s.a.) ne ula§
tlgmda §6yle buyurdu: Nefsim kudret elinde olan (Allah) a yemin ede
rim ki onlan mutlaka oldiirecegim, onlan mutlaka asacag1m ve onlar 
istemeye istemeye kendilerini Allah'm beni gondermi§ oldugu rahme
te ula§tlracag1m. Allah, dinini galib getirinceye kadar beni oldiirme
yecektir. Benim be§ ismim var : Ben Muhammed'im, Ahmed'im, ben 
Allah'm benimle kiifrii imha edecegi imha edici, siliciyim. Ben, insan
larm ayaklanm dibinde . toplanacag1 Ha§ir'im. Ben, son gelenim. Ah
med ibn Salih der ki : Bu hadisin sahih oldugunu umanm. 

imam Ahmed der ki: Bize Muaviye ibn Amr'm ... Amr ibn Ebu 
Kurra el-Kindi'den i'ivayetinde o, §6yle anlatml§tlr : Huzeyfe Medain'
deydi ve Allah Rasulii (s.a.) niin soyledigi birtak1m §eyleri zikrediyor
du. Huzeyfe, Selrnan'a geldi de, Selman §6yle dedi : Ey Huzeyfe, §iiphe
siz Allah Rasulii (s.a.) ofkeliyken de ho§nU.dluk ve §adhk halindeyken 
de bir §eyler soylerdi. Ben biliyorum ki Allah Raslllii (s.a.) bir hutbe
sinde §Oyle buyurmU§tU : Ummetimden birine ofkeli halimde sovmii§ 
veya la'net etmi§sem, ben ancak Actemoglundan birisiyim. Onlarm of
kelendigi gibi, ben de ofkelenirim. Allah beni ancak alemlere bir rah
met olarak gondermi§tir. Ben onu (bu rahmeti) k1yamet giinii ona (o 
kula) bir dua k1lacag1m. Hadisi Ebu Davud, Ahmed ibn Ylinus'dan o 
da Zaide'den rivayet etmi§tir. 

Onu inkar eden igln hangi rahmet meydana gelmi§tir, diye soru
lursa buna Ebu Ca'fer Ibn Cerir'in rivayet e,ttigi §U hadisle cevab ve
ririz: ishak ibn ~ahin kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayete gore; o, 
«Biz, seni ancak alemlere rahmet olarak gonderdik.>> ayeti hakkmda 
§Oyle demi§tir: Kim Allah'a ve ahiret giiniine iman etmi§se, diinyada 
ve ahirette ona rahmet yaz1hr. Kim de Allah'a ve RasUliine iman et
memi§se, daha onceki iimmetlerin ba§ma gelen yere gegirme ve ba§I
na ta§ yagd1rmadan affolunmu§tur. ibn Ebu Hatim de Mes'udi kana
hyla ... ibn Abbas'tan yukardakine benzer §ekilde hadisi rivayet etmi§
tir. En dogrusunu Allah bilir. Ebu Kas1m Taberani'nin Abdfm ibn Ah
med kanallyla ... lbn Abbas'tan rivayetinde ise o, ccBiz, seni ancak alem
lere rahmet olarak gonderdik. >> ayeti hakkmda §6yle demi§tir : Kim ona 

(*) Dehlek, Yemen denizinde bir adad!I' . Yemen ve Habe§istan arasmdaki seferlerde 
kullamlan bir limam vard1r. (Arap~a Ne§re Haz1rlayanlar) 
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bi olmu§sa, dtinyada ve ahirette onun ic;:in bir rahmet olmu§tu.r. Kim 
e ona uymaml§Sa, diger timmetlerin ba§ma gelen yere gec;:irme, ytizle

r ni silme ve ba§larma ta:§ yagmadan affolunmu§tur. 

- ---- tzAHI 

«Biz, seni ancak aleml·ere rahmet olarak gonderdik» ayetine gelin
ce, burada birka~ mes'ele vard1r. 

Birinci Mes'ele: Hz. Muhammed (s.a.) in hem din ve hem de dtil~
ya i§leri bak1mmdan bir rahmet olmasma dairdir. Hz. Peygamber (s.a.), 
iin bak1mmdan bir rahmettir. <;unkti Raslllullah (s.a.) efendimiz, ln
canlann cahiliyet ve sap1kllk ic;:inde olduklan, ehl-i kitab'm kitabla- -
rmda bulunan farkllllklardan, dogru haberlerden mahn1m bulunma
lanndan ve uzun sure oylece kalmalanndan dolay1 dinleri hakkmda bir 
§a§kmhk ic;:inde bulunduklan bir zamanda gonderilmi .~; hakk1 arayan 
herhangi bir kimsenin kurtulu§ ve .sevab yolunu bulamad1g1 bir za
manda gelerek insanlan hakka c;:ag1rm1§, onlara sevab ve mtikafat yo
lunu gostermi§, birc;:ok hliktimler vaz'ederek helal ve haram1 belli et
mi§tir. Fakat btittin bunlara ragmen bu ilahi rahmetten ancak Hakk'1 
arayan; taklid, inad ve kibir hastallklarma tutulmayan, Allah Teala
nm tevfik ve hidayetine mazhar olanlar faydalanabilmi§lerair. Nite .. 
kim Cenab-1 Allah, bu duruma i§aretle §Oyle buyurmaktadlr: «De ki: 
Bu. iman edenlere hidayet ve §ifad1r. iman etmemi§ olanlann ise, ku
laklannda bir ag1rllk vard1r. Ve bu onlara kapalldlr.» (Fussilet, 44). 

Hz. Peygamber (s.a.) bu dtinya hayatl bakimmdan da bir rahmet 
idi. Qtinkti kendi zamamnm insanlan onun vas1tasiYla birc;:ok fenahk
lardan, yagma ve sav~lardan kurtulmu§ ve onun dini htirmetine za
ferler elde etmi§lerdi. Ancak denebilir ki, Rast'Uullah (s.a .) sava§ ve 
ktifredenlerin ve mallanmn ganimet olarak almmasm1 mtibah gorme 
gibi §eyler de getirmi§tir. Binaenaleyh onun dtinya nimetleri baktmm
dan bir rahmet oldugunu nas1I iddia edebiliriz? Bu soruya birkac;: a<;:l
dan cevab vermek mtimktindtir: 1) Hz. Peygamber (s.a.), sava§1 yal
mz §irkde inad eden, gurura kap1lan ve gerc;egi dti§tinmeyenler i<;in ge
tirmi§tir. Allah TeiUa'mn s1fatlan arasmda Rahman ve Rahim de va:r
dlr. i§te bu rahmet aym zamanda asilerden intikam almayt gerektirir. 
Aynca bazan zarara da sebep olabilen yagmur hakkmda Cenab-1 Allah : 
<<Gokten bereketli Oir su indirdik.» (Kaf, 9) buyuruyor. Burada oldugu 
gibi Hz. Peygamber (s.a.) in inadc;:1lara kar§I yaptlg1 sava§, onun rahmet 
olmas1 vasf1m kald1rmaz. 2) Hz. Peygamber (s.a.) den once gonderilen 
herhangi bir peygamberi timmeti tsrarla reddettigi zaman Allah Te-
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ala onlan yere bat1rma, hayvan §ekline sokma v·e suda bogma gibi afet
lerle yok ederdi. Fakat Hz. Muhammed (s.a.) i tekzib eden mii§riklerin 
azab1 oldiikten sonraya veya ahirete te'hir edilmi§tir. Nitekim Allah 
Teala «Halbuki sen iglerinde iken, Allah onlara azab ~tmez.» (Enfal , 
33) buyurmu§tur. Bu noktada «Onlarla sava§m ki Allah, sizin elleri
nizle onlan azabland1rsm.» (Tevbe, 14) ve, «Allah'm miinafik erkek
leri ve miinaf1k kadmlan cezaland1rmas1 igin.» (Ahzab, 73) ayetleri bu 
mesele ile \!eli§kili degildir. 'Ciinkii bu iki ayet, amm (genel) olan bir 
duruma ag1kllk getirmekte, onu t~hsis etmektedir. 3) Rasulullah (s.a .) 
«Muhakkak ki sen, biiyiik bir ahlak iizerindesin.» (Kalem, 4) ayetinin 

· de gosterdigi gibi, son derece giizel bir ahlak sahibi idi. Ebu Hiireyre 
(r.a.) nin rivayet ettigine gore; bir defasmda kendisine : Ya Rasulallah, 
mii§rikler i\!in beddua ediniz, dendiginde; ben bir azab olarak degil, sa
dece bir rahmet olarak gonderildim, buyurmu§tur. Huzeyfe (r.a.) nin 
rivayetinde ise §6yle buyurmaktad1r: Anc~k, ben de -bir insamm. Her
hangi bir insan gibi ben de sinirlenebilirim. Binaenaleyh herhangi bir 
kimseye ac1 bir soz soylemi§ isem, Allah'tan o sozleri k1yamet giinii o 
kimse igin bir dua hiikmiine gegirmesini niyaz ederim. 4) Abdurrah
man ibn Zeyd: Alemlere rahmet olarak rlemek; ozellikle mii'minler 
igin rahmet olarak, demektir, demi§tir. Ebu'l-Kasim el-Ensari bu iki 
gorii§iin aym manayr ifade ettigini soylemektedir. Nitekim daha once 
agikladigimiz gibi, §ayet Allah (c.c.) m ve Rasulii (s.a.) nun ayetleri
ni dii§iinmii§ olsalard1, Hz. Peygamber (s.a.) herkes igin bir .rahmet 
olacaktl. Fakat ondan yiiz \!evirip gurura kap1lanlar, ayette «Kur'an 
onlara kapahd1r.n (Fussilet, 44) buyuruldugu gibi, kendi kendilerini 
yine. kendile'fi mihnet ve felakete atm1§lard1r. 

ikinci Mes'eie : Mu'tezile mezhebinde olanlar §6y.le bir fikir ileri 
siiriiyorlar: Eger Allah Teala ehl-i siinnet alimlerinin soyledigi gibi. 
kafirlerin i§lemi§ olduklan kiifrii murad edip, peygamber (s.a.) i ka
bul etmelerini dilemememi§ olsayd1, hatta bu kimselerin peygamberi 
sadece reddetmelerini dileyip onlar igin bunlan yaratmi§ ve onlar1 da 
yalmz bu f1trat iizere yaratmi§ bulunsayd1; bu durumda onlara pey
gamber gondermesi onlar igin bir rahmet olmak §6yle dursun, bir azab 
V'e fe,laket olurdu. Oysa nasslar bunun hilat1m; Hz. Peygamber (s.a.) in 
bir rahmet olarak gonderildigini gosteriyor. Hz. Peygamber (s.a.) in ka
firlere rahmet olarak g6nderilmesini, daha once gelmi§ ge\!mi§ millet
lerin cezruan hemen bu diinyada verildigi gibi, bunlarm cezalarmm bu 
diinyada verilmemesi ag1smdan ele almak dogru olmaz. Qiinkii bize 
gore o, biitiin insanlara aym olgiide rahmettir. Sizin katirler nokta< 
nazarmdan bulundugunu soylediginiz azabm te'hir edilmesi mes'eles~ 
mii'minler i~in de vaki'dir. 0 halde Hz. Peygamber (s.a.) in mii'min-
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er i~in rahmet olmas1 nakta-i nazarmdan kafirler i~in de rahmet al
asi gerekir. Bu durumda bir Ol~iide rahmet alma esas1 ihlal edilmi§; 
i alan kafirler mii'minlerden daha kazan~h . almu§ alurlar. Aynca ka

t· ler i~in Rasulullah (s.a.) m gonderilmesinden sanra vaki' oldugunu 
·ylediginiz birtak1m nimetler, onun gonderilmesinden once de vaki' 

di. Hatta andan once bu nimetler daha da fazla idi. <;iinkii Rasulul
lah (s.a.) m gondei'ilmesinden sanra mii§rikler birtakim endi§e ve kar
kulara kapilmi~lardif. Sonra bir de cihad emri vard1r ki bu, onlarm ~o
gunun canlan:r;J.a mal olmu§tur. Binaenaleyh ayet-i kerime'den murad 
edilen mana, sizin ileri siirdiigiiniiz mana alamaz. Buna cevaben §Oy
le diyebiliriz : Siz diyarsunuz ki, Allah Teala Ebu Leheb'in iman et
meyecegini bildigi ve bunu haber verdigi i~in biitiin bunlardan sanra 
ana, iman etmeyi emretmesi Allah (c.c.) m ilmini cehle, dagru olan 
haberini yalana ~eviren bir emir alur ki, bu muhaldir ve muhali em
retmektir. i'§te sizin ileri siirdiigiiniiz bu gorii§e ragmen Hz. Muham
med (s.a.) in gonderilmesi insanlar i~in rahmet alabiliyarsa; Allah Te
rua'mn, kafirin kiifriinii yaratmi§ almasi halinde bile, anun peygam
ber olarak gonderilmesinin bir rahmet aldugunu kabul etmemiz ni~in 
miimkiin olmasm? Zira kafirin giicii yalmz kiifrii i§lemeye elveri§li bir 
giig ise bunun ni~in bOyle oldugunu Mu'tezile'ye sarmak gerekir. ~a
yet bu giig, hem kiifre ve hem de imana kullamlmaya elveri§li ise bun
lardan birini tercih etmek, bu kanuda bir teselsiilii onlemek i~in, Al
lah Teala'mn yaratacag1 bir miireccihin bulunmasm1 gerektirir. Bu 
da Mu'tezile'nin gorii§iiniin yanh§ oldugunu gosterir. Sonra §Unu da 
saranz ki: Ni~in Hz. Peygamber (s.a.), intikam azabm1 te'hir etmek 
manasma kafirler i~'in bir rahmet almU§ almasm? Mu'tezile alimleri 
Hz. Peygamber (s.a.) in herkes i~in aym bak1mdan rahmet almas1 ha
linde, mii'minler igin rahmet aldugu nakta-i nazardan kafirler i\!in de 
rahmet olmasi gerektigini soylemektedirler. Bize gore yukaridaki ayet-. 
te, Rasulullah (s.a.) m herkes igin bir veya iki bakrmdan rahmet al
duguna dair herhangi bir kay1d yaktur. 0 halde bu kimselerin, Hz. Pey
gamber (s.a.) in herkes i~in bir bak1mdan rahmet oldugunu iddia et
meleri delilsiz verilmi§ bir hiikiimdiir. Kafirlerin Hz. Peygamber (s.a.) 
gonderilmeden once de diinya nimetlerine sahip olduklarma gelince; 
bu dogrudur. Fakat Hz. Peygamber (s.a.) mii'minlere rahmet oldugu 
i~in ilk zamanlar kafirler, iizerlerine bir azab gelmesinden korkmu§
lardl. Bunun iizerine RasUlullah (s.a.), aralannda bulundugu i\!in ken
dilerine herhangi bir azab gelmeyecegi agtklamnca, Rasulullah (s.a.) 
mii§rikler i\!in de bir rahmet olmu§tur. 

Ugiincii Mes'ele : Baz1 alimler bu ayete istinad ederek, meleklerin 
de alemler kelimesinin kapsamma girmesinden otiirii Hz. Muhammed 
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(s.a.) in meleklerden daha iistiin aldugunu, dalay1s1yla melekler i~in 
de bir rahmet oldugunu ileri siirmii§lerdir. Bu gorii§e §Oyle cevab ve
rebiliriz : Bu gorii§, Allah TeaJa'mn melekler hakkmda «Onlar, iman 
edenler i~in af dilerler.)) (Gafir, 7) ayetiyle ~eli§mektedir. Qiinkii me
leklerin mii'minler i~in af di.Iemesi, anlarm mii'minler i~in bir rahmet 
alduklanm gosterir ve Peygamber (s.a.) de mii'minlerden biridir. Ke
za «f}iiphesiz Allah ve melekleri Peygamberi overler. )) (Ahzab, 56) aye
ti de aym mahiyettedir. (Razi, Mefatih el-Gayb, XXII, 230-232) 

--- aOa--

108 - De ki : Gerc;:ekten bana, sizin tannn1z1n yalniz
ca bir tek tah. l oldugu vahyolunuyor. Artik musluman 
olacak misiniz? 

109 - $ayet yuz c;:evirirlerse de ki : Ben, size ef1itlik 
iizere bildirdim. Artik tehdid edildiginiz f1eyin yakm nn, 
uzak m1 oldugunu bilmem, 

110 - Dogrusu 0, sozun a<;:Iga vurulanini da bilir, 
gizlediklerinizi de bilir. 

111 - Bilmem. Belki bu, sizin ic;:in bir deneme ve bir 
sureye kadar yararlanmadrr. 

112 - Dedi ki : Rabb1m, hak ile hukmet. Rahman olan 
Rabbrm1z. Sizin nitelendirmelerinize karf1I yard1m1na si
girulacak olandrr. 

Sizin ilalnmz 

Allah Teala Rasuliine, mii§riklere §oyle demesini emreder: ccGer
~ekten bana, sizin tannmzm yalmzca bir tek tann aldugu vahyalu-
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nuyor. Artlk (buna tabi olup, · boyun egip teslim olacak) mii.sliiman 
olacak mtstmz? ~ayet senin kendisine gagmp davet ettigini terkeder 
ve yiiz gevirirlerse de ki : «Ben, size e§itlik iizere bildirdim.)) Sizin bana 
dii§man oldugunuz gibi benim de size dii§man oldugumu, sizin benden 
uzak olmamz gibi benim de sizden uzak oldugumu size bildirdim. Al
lah Teala ba§ka ayetlerde §oyle buyurmaktadtr : «~ayet seni yalanlar
larsa : Benim yaptlgtm bana, sizin yapt1gm1z sizedir. Siz, benim yaptl
~Imdan uzakstmz, ··ben de sizin yapt1gm1zdan uzag1m de.>> (Yunus, 41), 
«Eger bir kavmin hiyanet etmesinden korkarsan; sen de onlara kar§J 
aym §ekilde davran.>> (Enfal, 58) Bu, kar§Ihkll ve mii.savi olarak an
la'§malarm bozuldugunu, senin ve onlarm bilmesi igindir. Burada ise 
§Oyle buyuruyor : 1<'§ayet yiiz ~evirirlerse de -ki : Ben, size e~itlik iizere 
bildirdim.)) Benim sizden uzak oldugumu, sizin de benden uzak oldugu
nuzu bildigim i~in size bildirdim. 

11Artlk tehdid edildiginiz §eyin yakm m1, uzak m1 oldligunu bil
mem.>> Bu, mutlaka meydana gelecektir. Fakat onun yakmhg1 ve uzak
hgi hakkmda benim hig bir bilgim yoktur. ((Dogrusu 0, soziin ag1ga 
vurulamm da bilir, gizlediklerinizi de bilir.>> ~iiphesiz Allah, gaybm 
hepsini bilir. Kullarm ag1ga vurdugunu da gizlediklerini de bilir. Ag1k 
olan §eyleri ve ·goniillerde olanlan, gizliyi ve gizlinin de gizlisini en · iyi 
0 bilir. Kullarm ag1k ve gizli hallerinde neler yapacaklanm da bilen 
O'dur. Az olsun, gok ve biiyiik olsun bunlar sebebiyle onlan cezalandt
racaktlr. 

<<Bilmem. Belki bu, gecikme sizin igin bir deneme ve bir siireye 
kadar ya.rarlanmadtr.)) ayeti hakkmda ibn Cerir der ki : Belki de bu
nun geciktirilmesi, sizin igin bir imtihan ve belirli bir siireye kadar ge
gindirme, faydalandtrmadan ibarettir. Bunu A vn da Ibn Abbas'tan nak-
letmi§ olup en dogrusunu Allah bilir. . 

<<Dedi ki: Rabbtm, (gergegi yalanlayan kavmimizle aram1zda) hak 
ile hiikmet.>> Katade der ki: Peygamberler: «Rabbtmtz, kavmimizle bi
zim aram1zda Sen, hak ile hiikiim ver. Sen, hiikiim verenlerin en ha
ytrhstsm.)) (A'rat, 89) derlerdi. Allah Rasulii (s.a.) de boyle demekle 
emrolundu. Malik' den, · onun da Zeyd ibn Eslem'den rivayetine gore, 
Allah -Rasulii (s.a.) bir sava§ta haz1r bulundugunda : ((Rabb1m hak ile 
hiikmet.)) derdi. 

(<Rahman olan Rabbtmiz sizin nitelendirmelerinize kax§l yardiml
na stgtmlacak olandtr.)) Onlarm s6yleyip attlklan iftiralara kar§l, ya
lanlama ve iftiralanmn her bir makam ve derecesine kar§l ancak Al
lah'tan yard1m istenir. 

ENBiYA SURESiNiN SONU 
Tefstr, C, X. F. 339 
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HACC SURESt 

~~~}------------~~ 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n adiyla. 
1 - Ey insanlar, Rabbn11zdan sak1n1n. Dogrusu kiya

met saatm1n sars1nt1Sl bi.i.yi.i.k bir ~eydir. 
2 - Onu goreceginiz gi.i.n; her emzikli emzirdigini 

unutur, her yi.i.kli.i. yi.i.ki.i.ni.i. di.i.~i.i.riir. insanlan sarho~ gibi 
gorursun. Oysa sarho~ degildirler, ama Allah'1n azab1 pek 
c;etindir. 

K1yamet Gtinu 

Allah Teala kullarma, kendinden sakmmalanm emreder ve on
lara ilerde ba§larma gelecek k1yamet giiniiniin korkulanm, sarsmtlla
nru ve durumlarmi haber verir. Miifessirler k1yamet saatrmn sarsmtiSl 
konusunda ihtilaf etmi§lerdir: Bu; insanla.rm kabirlerinden kalk1p kl
yamet arsalarmda toplanmalanndan sonra m1d1r; yoksa insanlar ka
birlerinden kalkmazdan onceki yeryiiziiniin sarsmt1smctan m1 ibaret-
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tir? Nitekim Allah Teala bu hususta ba§ka ayetlerde §Oyle buyurmak
tadtr : ((Yer deh§etle sarstldtk~a sarstldtgi zaman. Yer biitiin agtrllkla
nm ~1kardtg1 zaman.,, (Zilzal, 1-2), «Yer ve daglar kaldmhp bir vu
rulu§la birbirine ~arplldtgmda, i§te o gun, olan olmu§ (ktyamet kop
mu§) tur.n (Hakka, 14-15), ((Yer sarstld1kga sarstldtgt zaman. Daglar 
ufalandtk~a ufalamp, dagtlmt§ toz haline gelmi§tir.,> (Vakta, 4-6). 

Birtaktm kim.seler bu sarsmtmm, diinya omriiniin sonunda ve kt
yamet saatl hallerinin ba§mda oldugunu soylemi§lerdir. ibn Cerir der 
ki : Bize ibn Be§§ar .. . Alkame'den rivayet etti ki: <<Dogrusu ktyamet 
saatmm sarsmhst biiyiik bir §eydir. l) ayeti hakkmda o : Bu sarsmtl kt
yamet saatmdan (ktyametin kopmasmdan) oncedir, demi§tir. Bu go
rii§ii Ibn Ebu Hatim de, Sevri kanahyla ... Alkame'den rivayetle zikret
mi§tir. Yine ibn Ebu Hatim bu gorii§iin benzerinin ~a'bi, Ibrahim ve 
Ubeyd ibn Umeyr'den de rivayet edildigini soyler. Ebu KiidC'yne'nin 
Ata'dan, onun da Amir e§-~a'bi'den rivayetine gore; o, ccEy ir.~anlar, 
Rabbmtzdan sakmm ... n ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Bu, ktyamet 
giiniinden once diinyadadtr. imam Ebu Ca'fer hm Cerir, bu gorii§te olan
iarm dayanagmt cciSur Hadishnde zikretmi§tir. Bu hadis Medine hal
kmm kadiSI Ismail ibn Rafi' kanaltyla ... Ebu Hiireyre'den rivayet edi
lir ki, bu hadiste Allah Rasulil (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Allah Teala 
gokler ve yerin yarattlmastm bitirdiginde Sur'u y~,ratb, onu israfil'e 
verdi. israfil onu agzma koymu§, ne zaman emredilecegini beklemek 
iizere goziinii Ar§'a dikmi§ beklemektedir. Ebu Hiireyre : Ey Allah'm 
elgisi, Sur nedir? diye sordu da, efendimiz : Bir boynuzdur, buyurdu. 
Ebu Hiireyre : 0 nastldtr? diye sordu da, §byle buyurdu : Biiyiik bir 
boynuzdur. Ona iig: kere iiflenecektir: Birincisi, korku iifiirmesidir. 
ikincisi, ytktlma iifiirmesidir. Ugiinciisii ise, alemlerin Rabbi i~in kal
kl§ iifiirmesi:dir. Allah Teala israfil'e birinci iifiirmeyi emredecek ve : 
Korku iifiirmesini iifiir, buyuracak. Birinci iifiirme ile gokler ve yer
yiizii ahalisi, Allah'm diledikleri dt§mda korkacaklar. Allah Teala (ikin
ci kere) iifiirmesini uzatmasmt ve kesintisiz iifiirmesihi emredecek. l§
te bu, Allah Teala'nm hakkmda : ccBunlar bir tek gtgllk beklemektedir
ler ki, onun bir an gecikmesi yoktur. >> (Sad, 15) buyurdugu iifiirme
dir. Allah Teala daglan yiiriitecek de daglar serab gibi olacak. Yer
yiizii, halktyla beraber sarstlacak. l§te bu; Allah Teala'mn : <cO gun bir 
sarsmtl sarsar. >> (Naziat, 6) buyurdugu iifiirmedir. Yeryiizii dalgah de
nizde yolunu §a'§trmt§ ve batma tehlikesiyle kar§I kaqtya alan bir ge
mi gibi olacak. Dalgalar onu dovecek ve ahalisi ile beraber ters ~evire
cek. 0, ruhlarm agtr gelip bir tarafa meylettirdikleri Ar§'a asth kan
dil gibi olacak. insanlar yeryiizii iizerinde uzanacaklar. Emzik.Ii ka
dmlar emzirdikleri gocuklanm unutacak, hamile kadtnlar ( dogurma 
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ti geimedigi halde) yi.iklerini di.i§i.irecekler, ~ocuklar ihtiyarlayacak, 
::tanlar ka~l§arak u~acaklar ve nihayet (yeryi.izi.ini.in sonundaki) ill
ere varacaklar da, melekler onlan kar§llaYIP yi.izlerine vuracak ve 
lar donecekler. insanlar arkalanm doni.ip ka(!acaklar ve birbirlerine 
g1racaklar. i§te bu, Allah Teala'nm: «Ey kavmim, bagn§Ip c;agn§-
a gi.ini.inden sizin i~in endi§e ediyorum. Arkamz1 doni.ip ka~acagm1z 

... Allah' a kar§I sizi koruyan bulunmaz. Allah kimi saptmrsa; onu 
ogru yola getirecek yoktur.» (Gafir, 32-33) buyurdugu durumdur. On

.ar bu halde iken yeryi.izi.i bir i.ilkeden diger i.ilkeye kadar yanhp ~at
ayacak ve onlar ~ok bi.iyi.ik bir korku ya§ayacaklar. Bununla onlar, 

ancak Allah'm bilebilecegi bir i.iztinti.iye gark olacaklar. Sonra goge 
bakacaklar ki ne gorsi.inler gok, erimi§ bakir gibi olmu§. Sonra gi.ine§i 
ve ay1 tutulacak, y1ld1zlan sac;1lacak. Sonra bu durum onlardan savi
llp giderilecek. Allah Rasuli.i (s.a.) buyurdu ki : Oliller bundan hi<; bir 
·eyi bilmeyecelkler. ~'bu Htireyre : Allah Teala'nm : «Sur'a tifi.irtilece
gi gi.in, Allah'm dilediklerinden ba§ka goklerde olanlar da, yerde olan
lar da korku i~inde kahrlar.» (Neml, 87) ayetinde istisna ettikleri kim
lerdir? diye sordu da, Allah Rasulti §6yle buyurdu : Onlar §ehidlerdir. 
Korku ancak dirilere ula§acaktlr. Onlarsa diriler olup, Rablan katm
da nz1klanmaktad1rlar. Allah Teala onlan bugi.inun koti.ili.igi.inden ko
ruyacak, emniyette kllacaktlr. Bu, Allah'm yaratlklarmm koti.ileri i.ize
rine gonderecegi bir azab, Allah Teala'mn hakkmda : «Ey insanlar, 
Rabbuuzdan sakmm. Dogrusu k1yamet saatmm sarsmtlSl bi.iyi.ik bir 
§eydir. Onu goreceginiz gun; her emzikli emzirdigini unutur. Her ytik
lti yi.iktinti di.i§tiri.ir. insanlan sarho§ gibi gori.irstin. Oysa sarho§ degil
dirler, ama Allah'm azab1 pek c;etindir.» buyurdugu haldir. Bu hadisi 
Taberani, ibn Cerlr, ibn Ebu Hatim ve bir<;oklan gerc;ekten uzun ola
rak rivayet etmi§lerdir. Bnndan maksad bu hadisin, sarsmtmm klya
met gtini.inden once olduguna delalet etmesidir. Sarsmtmm k1yamete 
nisbet edilmesi, ona yakmhgJndan dolaYidir. Nitekim k1yametin ala
metlerinin ve benzerlerinin k1yamete nisbet edilmesi de boyledir. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Digerleri ise : Bu, k1yamet gtini.i arsalarda, kabirlerden kalklldlk
tan sonra olacak bir korku, zelzele ve kayg1d1r, demi§lerdir. ibn Cerlr 
bu gorii§ti tercih eder. A'§agidaki hadisleri bu gorti§Ierine delil getiri
yorlar: 

1 - imam Ahmed der ki: Bize Yahya'nm ... tmran ibn Huasyn'
dan rivayetine gore; Allah Rasulti (s.a.), seferlerinden birisinde asha
bl yi.irtiyti'§te birbirlerinden onde ve arkada olduklan bir s1rada ytiksek 
sesle: «Ey insanlar, Rabbm1zdan sakmm. Dogrusu k1yamet gtini.ini.in 
sarsmtls1 btiyiik bir §eydir. Onu goreceginiz gtin; her emzikli emzir-
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digini unutur, her yiiklu yukunu du§uriir. insanlan sarho§ gibi gorur · 
sun. Oysa sarho§ degildirler, ama Allah'm azab1 pek ~etindir.» ayetleri
ni okumu§. Ashab1 bunu i§itince, Allah Rasulu (s.a.) nun bir §ey soy
leyecegini anlayarak binitlerini hizlandirmi§lar. Etrafmda toplandik
larmda Allah Rasulu (s.a:) buyurmu§ ki : Bilir misiniz bu hangi gun
dur? Bu, Adem (a.s.) e nida olunacag1 gundur. Rabbi ona nida eder 
ve: Ey Adem, cehennemlikleri \!Ikar, buyurur. Adem: Rabb1m, cehen
nemliklerin ~1kanli:nas1 da nedir? diye sorar da : Her binden dokuz yuz 
doksan dokuzu cehennemde, birisi cennettedir, buyurur. Hz. Pcygam
berin ashab1 sustular, i~lerinde giilumsemekte olanlar giilumsemelerini 
kestiler. Allah Rasulu (s.a.) bu durumu gi)runce : Mujdeler olsun size, 
~ah§m. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan (Allah) a yemin ederim 
ki muhakkak siz, iki yaratlkla berabersiniz. 0 ikisi ne ile beraber olur
larsa, onu ~ogaltlrlar: Ye'cuc ve Me'cuc ile Ademogullarmdan ve ib
lis ogullarmdan helak olanlar. Hz. Peygamberin ashabmm uzuntusu 
gitti, Allah Rasulu sonra §byle buyurdu : <;all§m ve ferah olun. Mu
hammed'in nefsi kudret elinde olan (Allah) a yemin olsun ki siz, in
sanlar i~inde devenin bogrundeki bir ben veya hayvamn iki kolunun 
i~ k1smmdaki tiiysuz bogum gibisinden ba'§ka bir §ey degilsiniz. Tlr
mizi ve Nesei, Sunen'lerinin ccKitab et-Tefsir» bolumlerinde hadisi Mu-. 
hammed ibn Be§§ar kanallyla ... Katade'den yukandakine benzer §e
kilde rivayet etmi§ler ve Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu soyle
mi§tir. 

Tirmizi der ki: Bize ibn Ebu Orner ... imran ibn Husayn'dan riva
yet etti ki Hz. Peygamber ccAma Allah'm azab1 pek \!etindir.» k1smma 
kadar <cEy insanlar, Rabbm1zdan sakmm. Dogrusu k1yamet gununun 
sarsmtlsl buyuk bir §eydir.» ayetleri nazil oldugunda -ki bu ayetler 
Allah Rasulune, bir seferde iken nazil olmU§tur- §Oyle buyurdu : Bu 
hangi gundur bilir misiniz? Onlar: Allah ve Rasulu en iyi bilir, de
diler de, §byle buyurdu: 0 gun; Allah Teala Adem'e: Cehennemlikleri 
r;1kar, buyurac,agi gundur. Adem: Rabbrm, cehennemliklerln ~Ikanl
masi da nedir? diyecek de : Dokuz yiiz doksan dokuzu ate§e, biri cen
nete, buyuracak. 'Miisliimanlar aglamaya ba§ladilar da Allah Rasulti 
(s.a.) : Orta yolu tutun, dogru olun. Hi~ bir yukseli§ yoktur ki hemen 
oniinde bir cahiliyet olmasm. Bu say1 (dokuz ytiz doksan dokuz ki§i I 
cahiliyet devri eh.linden almacak: Eger tamamlamrsa ne ala, degilse 
miinatiklardan tamamlanacak. Siz ve diger iimmetler, hayvanm ik 
kolunun i~ k1smmdaki tiiysiiz bir bogumun misali veya bir devenin bog
riindeki bir ben misali gibisiniz, buyurdu. Sonra §Oyle devam etti : Be. 
oyle umuyorum ki sizler, cennet ehlinin dortte biri olacaks1mz. Onla ~ 
tekbir getirdiler. Muhakkak ben oyle umuyorum ki sizler, cennet eh •. -
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nin ugte biri olacaksm1z, buyurdu, tekbir getirdiler. Sonra : Muhak
kak ben oyle umuyorum ki sizler, cennet ehlinin yans1 olacaksm1z, bu
yurdu, yine tekbir getirdiler. Ravi der ki: (Cennet ehlinin) ugte ikisi 
(olacaksm1z.) buyurdu mu, buyurmad1 m1 bilmiyorum. Hadisi imam 
Ahmed de, Sufyan ibn Uyeyne'den rivayet etmi§tir. Yine Tirmiz1 ha
disin hasen, sahih oldugunu sayler. Hadis Said ibn Ebu Arube kanahy
la ... imran ibn Husayn'dan da rivayet edilmi§tir. ibn Ebu Hatim de 
hadisi Said ibn Ebu Arube kanahyla ... imran ibn Husayn'dan riva
yetle zikretmi§tir. ibn Cerir de Bundar kanahyla .. . Hasan'dan rivayet 
ediyor ki o, '§oyle demi§tir: Bana ula§tlgma gore Allah Rasulu (s.a.) 
zorluk gazvesinden (Tebuk gazvesinden) donti§te, Medine'ye yakla§tlk
larmda yanmdaki ashabma: <<Ey insanlar, Rabb1mzdan sakmm. Dog
rusu k1yamet saatmm sarsmt1s1 btiytik bir §eydir ... » ayetlerini oku
inu§tur. Ve ravi hadisi yukandaki (Tirmizi'nin rivayet ettigi) ibn 
Cud'an hadisine benzer §ekilde zikretmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

2 ---' ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Enes'ten rivayetine 
gore; o, «Dogrusu k1yamet saatmm sarsmtls1 buyuk bir §eydir ... JJ aye
ti nazil oldu, dedi ve hadisi yukanda Hasan'm imran'dan rivayet et
tigi §ekle benzer olarak zikretti. ~u kadar var ki o, (Ademogullann
dan ve iblis ogullarmdan helak olanlar ifadesi yerine) : Cin ve insan
larm kafirlerinden helak olanlar, dedi. ibn Cerir hadisi Ma'mer kana
llyla uzunca rivayet etmi§tir. 

3 - ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... ibn Abbas'tan riva
yet etti ki o: Allah Rasulu (s.a.) bu ayeti okudu ... dedi ve hadisi yu
kardakine benzer '§ekilde nakletti. Bu rivayette §U fazlahk vard1r: Mu
hakkak ben oyle umuyorum ki sizler, cennet ehlinin dortte biri ola
caksmiz. Daha sonra : Muhakkak ben, sizin cennet ehlinin ugte biri 
olacagm1z1 umuyorum, buyurdu. Daha sonra da : Muhakkak ben siz
lerin cennet ehlinin yans1 olacagmiZl umuyorum, buyurdu da, onlar 
sevindiler. Bu hadiste §U fazlahk da vard1r: Sizler ancak bir pargadan 
bir par\!asm1z. 

4 --:- Bu ayetin (tefsirinde) Buhari der ki: Bize Orner ibn Hafs ... 
Ebu Said'den rivayet eder ki Allah Ra.sulu (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : 
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Klyamet gunu Allah Teala : EY\ Adem, buyurur. Adem : Buyur 
Rabbimiz, der. Ona bir sesle : Allah sana, ziirriyetinden cehennemlik
leri r;Ikarmam emrediyor, diye nida olunur. Adem : Rabb1m, cehennem
liklerin <;1kanlmas1 da nedir? der. Her binden dokuz yuz doksan dokuz, 
buyurur. t~te o zaman yiiklti alan kadm yiikiinu dii§tirtir, r;ocuk ihti
yarlar (sac;1 aganr) . insanla.n sarho§ gibi goriirsiin. Oysa sarho§ degil
dirler, ama Allah'm azab1 pek c;etindir. Bu, insanlara (Hz. Peygambe
rin 1ashabma) c;ok ag1r geldi ve yuz ifadeleri degi§ti. Hz. Peygamber 
(s.a.) : Ye'cuc ve Me'cuc'dan dokuz yi.lz doksan dokuz, sizden bir. Son
ra sizler, insanlar ic;inde beyaz bir okuzun bogrundeki siyah bir k1l ve
ya siyah bir bktiziin bogriindeki beyaz bir k1l gibisiniz. Muhakkak ki 
ben sizin, cennet ehlinin dbrtte biri olacagmiZl umuyorum, buyurdu, 
biz tekbir getirdik. Sonra : Cennet ehlinin iic;te biri buyurdu, biz tekbir 
getirdik. Sonra : Cennet ehlinin yans1, buyurdu, biz tekbir getirdik. 
Buhari hadisi buradan ba§ka yerlerde, Muslim ve Nesei Tefsir'de muh
telif kanallardan olmak uzere A'me§'den rivayet etmi§lerdir. 

5 - imam Ahmed der ki : Bize Ammar ibn Muhammed'in .. . Ab
dullah ibn 'Mes'ud'dan rivayetine gore; Allah Rasulti (s.a.) §byle bu
yurmu§tur: Muhakkak Allah Teala, kwamet giinii bir nida eden di
rilt.ecek (gbnderecek) de §byle nida edecek : Ey Adem, Allah Teala se
nin ziirriyetinden bir boliimiinii ate§e gondermeni emrediyor. Adem: 
Rabb1m, onlar kimlerdir? diyecek de, ana : Her yiizden doksan dokuz, 
denilecek. Kavimden (asbabm iginden) birisi : Bundan sonra bizden 
kurt ulan kimdir ey Allah'm elc;isi? dedi de : 'Sizlerin, insanlar ir;inde 
devenin gbgsunde bir ben gibisinden ba§ka bir §ey olmadigmizl bili
yor musunuz? buyurdu. Hadisi bu isnad ile ve bu laflzlarla sadece 
imam Ahmed rivayet etmi§tir. 

6 - imam :Ahmed der ki : Bize Yahya ... Ai§e'den, o da Hz. Pey
gamber (s.a.) den rivayet etti ki o : 

.. 
·J~~:.( J~r~;.._:.( ~~~ ~LpljJ~jl -~1]_,_:.) ~ ::j;_;~~ ::J~ ~:) ~~:; ~~ ~_,~~ 
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k ha§tolunacaksmiz, buyurdu da, Hz. Ai§e : Ey Allah'm el9isi, erkek
er ve kadmlar birbirlerine bakmazlar m1? diye sordu. Allah Rasulii: 

Ey Ai§e, durum, onlann bunu dii§iinemeyecekleri kadar §iddetlidir, bu
yurdu. Hadisi Buhari ve Muslim de Sahih'lerinde tahric etmi.~lerdir. 

7 - :i:mam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn ishak ... Hz. Ai§e'den 
rivayet ediyor ki o, §Oyle anlatlyor : Ben : Ey Allah'm el9isi, sevgili, 
sevgilisini k1yamet giinii hatlrlamaz m1? diye sordum. Ey Ai§e, ii9 §ey 
s1rasmda ise hay1r, buyurdu. Mizan s1rasmda .. Ta ki ag1r veya hafif ge
linceye kadar. I§te o zaman hatlrlamaz. Kitablann U9U§tugu s1rada ise 
sagmdan veya solundan verilinceye kadar yine hatlrlamaz. Cehennem
den bir §erare 91ktl~, onlara sanld1g1, hl§Imla iistlerine ilerledigi za
man yine hllltlirlamaz. Cehennemden 91kan bu §erare: U~ kimse i9ln go
revlendirildim, ii9 kimse i9in gorevlendirildim, ii~ kimse i~in gorevlen
dirildim : Allah · ile beraber ba§ka bir tann iddia edenler i~in gorevlen
dirildim. Hesab giiniine iman etmeyenler ic:;in gorevlendirildim. Her 
bir inad~l zalim i~in gorevlendirildim, der ve onlarm iizerine kapamr. 
onlan alevlerin i~ine 9eker. Cehennem i~in k1ldan ince, k1ll~tan kes
kin bir koprii vard1r. Uzerinde kancalar ve dikenler olup, Allah'm ciile
diklerini yakalarlar. insanlar o koprii iizerinde bir g6z ac;1p kapama gi
bi, '§im§ek gibi, riizgar gibi, at ve binitlerin en iyileri gibidirler. Melek
ler: Rabb1m1z kurtar, kurtar, derler. :i:~lerinde kurtulu§a ererek kur
tulmu§ olanlar, (kancalar ve dikenler tarafmdan) tirmalanmi'§, ya:ra- · 
lanmi§ olarak, kurtulmu§ olanlar, yiizii iizere ate§e yuvarlanml§ olan
lar vardrr. K1yamet giiniiniin korkulanna dair ger9ekten bir ~ok ha
dis ve eser vard1r. Bu hadis ve haberler buradan ba§ka •bir yerde veri
lecektir. Bu sebepledir ki Allah Teala: ccDogrusu k1yamet saatmm sar
smtlsi biiyiik bir §eydir.n Biiyiik bir durumdur, zor bir durumdur, kor
kutucu, riisvay edici, ans1zm geliveren bir durumdur, §a§Ilacak, korku
lacak bir hadisedir, buyurmu§tur. Ayetteki ccsarsmti>> goniilleri i9in 
meydana gelen korkudur ki Allah Teala ba§ka bir ayette : cci§te orada 
mii'minler imtihan edilmi§ ve §iddetli bir sarsmtlyla sarsiliDI§lardi.» 
(Ahzab, 11) buyurmu§tur. Sonra Allah Teala §6yle buyurur: ccO'nu 
gordiiguniiz · giin her emzikli kadm emzir'digini un,utur.n Gordiigiiniin 
korkusuyla insanlarm kendisine en sevgili olamm, iizerine insanlarm 
en ~ok §efkat gosterdigini unutur. Bu durumdan hayrete dii§er de, 
emzirme halindeki c:;ocugunu bile unutur. Bu sebepledir ki Allah Te-
ala, ccyamnda emzikli ~ocugu olan kadmn anlammdaki ( ~../ ) bu
yurmaml§, c<c:;ocugu gogsiinde emer haldeki emzikli kadm n anlamm

da (' ~/ ) buyurmu§tur. Burada emzikli kadmm unutacag1 emzir
digi c;ocuk, siitten kesmeden once emzirilen 9ocuktur. 
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<1Her yiiklii (hamile kadm korkunun §iddetinden hamilelik siiresi
nin tamarnlanmasmdan once) yiikiinii dii§iiriir. insanlan · (du~ar k~l
dlklan durumun §iddetinden) sarho§ gibi goriirsiin. (Ak1llan gitmi§, 
zihinleri kaybolmu§tur. Onlan kim gorse, onlarm sarho§lar oldugunu 
samr.) Oysa sarho§ degildirler, ama Allah'm azab1 pek ~etindir.» 

3 - insanlardan kimi Allah hakk1nda bilmeden tar
b~lr ve her azgm ~eyUtnin ardlna dii~er. 

4 - Onun aleyhinde ~u hiikiim yaz1lmi~tlr :, 0, ken
disini dost edinen kimseyi sapt1nr ve alevli ate~in azab1na 
gotiiriir. 

Allah Hakkmda Tarti§anlar 

Allah Teala yeniden dirilmeyi yalanlayan, Allah'm peygamberle
rine indirdiklerine kar§l ~1karak, sozi.inde, inkar ve kiifriinde her bir 
insan ve cin §eytanlannm pe§ine dii§erek Allah'm Oli.ileri diriltmeye 
kadir Oildugunu inkar edenleri zemmediyor. Bu; haktan yiiz ~e

viren, batlla uyan, Alla:h'm Rasuliine indirmi§ oldugu apa~lk hakk1 
b1rakarak sap1khk onderlerine, kendi arzu ve hevesleri ile bid'atlara 
gagtranlara uyan, sap1khk ve bid'at ehlinin durumudur. Bu sebepledir 
ki Allah Teala onlar ve benzerlerinin durumu hakkmda §oyle buyurur : 
((insanlardan kimi Allah hakkmda bilmeden (s1hhath bir bilgileri ol
madan) tartl'§lr ve her azgm' §eytamn ardma dii§er.» Allah Teala'mn: 
«Onun aleyhinde §U hiiki.im yaz1lm1§tlr.n ayetinde Mi.icahid'e gore; 
§eytan kasdedilmektedir. Yani takdiri bir yazlll§la onun eleyhinde §U 
hiikiim yaz1lm1§tlr : 0, kendisini dost edinen, kendisine taibi olim kim
seyi diinyada sap1khga dii§iiriir ve ahirette de alevli, yak1c1, elem ve
rici cehennem azabma gotiiriir. Ebu Malik'den rivayete Siiddi, bu 
ayetin Nadr ibn Haris hakkmda nazil oldugunu soyler. ibn Ciireyc de 
bOyle soylemi§tir. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Amr ibn Selem el-Basri'
nin ... Ebu Ka'b el-Mekki'den rivayetlnde o, §Oyle demi.~tir: Kurey§ gir
keflerinden birisi : Bize Rabb1mzdan haber ver : 0 altmdan m1, yoksa 
giimii§ten mi, yoksa bak1rdan m1? diye sormu§tu da, gok oyle bir giir-
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ledi ki bir de baktlk beyninin tepesi oniine dii§iiverdi. Miicahid'den 
rivayetle Leys ibn Ebu Siileym §6yle diyor : Bir yahudi geldi ve : Ey 
Muhammed, b~ma Rabbmdan haber ver: 0, hangi §eydendir? inciden 
mi, yoksa yakuttan m1? dedi ve bir y1ldmm gelip onu garp1verdi. 

5 - Ey insanlar, eger dirili§ten yana bir §iiphede ise
niz; gen;ek §U ki; size a<;:IkQa gosterelim diye Biz sizi top
raktan, sonra nutfeden, sonra plhtlla§ml§ bir kandan, son
ra da yaratlli§l belli belirsiz bir Qignem etten yarattlk. is
tedigimizi belli bir siireye kadar rahimlerde tu tanz.- Son
ra sizi bir Qocuk olarak Qikannz. Boylece yeti§ip erginlik 
Qag1na gelirsiniz. Kiminiz oldiiriiliir, kiminiz de bilirken 
hiQ bir §ey bilmez olsun diye omriiniin en fena zaman1na 
geri itilir. Yeryiiziinii kupkuru olarak goriirsiin. Ama Biz 
ona su indirdigimiz zaman harekete geQer, kabanr ve her 
Qe§it giizel bitkiden Qift Qift yeti§tirir. 

6 - l§te boyle. Muhakkak ki Allah hakk1n ta ken
disidir. Dogrusu, oliileri 0, diriltir. Ve 0, her §eye ka
dirdir. 

7 - K1yamet saat1 mutlaka gelecektir onda hiQ §UP
he yoktur. Ve Allah, kabirlerde olanlan diriltecektir. 
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Allah Teala,, yeniden diriltmeyi ve ahireti inkarla muhalefet eden
leri zikrettikten sonra, yaratmaya ba§lamasmdan mii.~ahede olunanla 
Allah'm- ahirete (insanlan ahirette tekrar diriltmeye) giic; yetirici ol
duguna delil getirir ve §oyle buyurur : Ey insanlar, §ayet oldiikten son
ra kiyamet giinii cesedler ve ruhlarm kalkmasmdan, tekrar diriltilme
Ierinden '§iiphede iseniz; Biz sizi topraktan yarattik. Sizi yaratmasmm 
ash topraktandir. Adem (a.s.) ondan yaratilmi§tlr. !Sonra bir nutfe 
(sperma) den yarattlk. Adem'in neslini, az bir su olan nutfeden, son
ra pihtlla§mi§ bir kandan yaratmi§tlr. Nutfe, kadmm rahminde yer
le§tigi zaman o halde orada kuk giin kahr. Ona kendisinden toparla
mlacagi §eyler ilave edilir, sonra bu, Allah'm izni ile kirnnzi bir kan 
pihtlsma dondiiriiliir. Bu durumda kirk giin kahr. Sonra §ekil degi§ti
rir, §ekli ve hatlan olmayan bir parc;a ete donii§iir. Sonra §ekillenme
ye ve hatlan belli edilmeye ba§lamhr. Ondan ba§, iki el, g6giis, karm, 
iki uyluk, iki ayak ve diger uzuvlar §ekillendirilir. Bazan '§ekillendiril
meden ve hatlan belli olunmadan kadm onu dii§iiriir. Bazan da §ekil 
ve hatlan belli olmu§ durumda atar. Bu' sebepledir ki Allah Teala: 
«Gerc;ek §U ki; (Sizin de mii§ahade ettiginiz gibi onu) size ag1kc;a -gos
terelim diye, yaratlh§l belli belirsiz bir c;ignem etten yaratt1k.» buyur
mu§tur. <cistedigimizi belli bir siireye kadar rahimlerde tutanz.» Ba
zan bu bir c;ignem et rahimde yerle§ir, kadm onu atmaz ve dii§iirmez. 
Nitekim Miicahid, «Yaratlh§I belli belirsiz blr c;lgnem et.)) k1smi hak
kmda : Bu, yaratill'§I belir1i ve belirsiz olan dii§iiktiir, demi§tir. Bir c;lg
nem et iken iizerinden kirk giin gec;tiginde Allah Teala ona bir melek 
gonderir de, melek ona ruh iifiiriir ve Allah'm dlledigi §ekilde giizei ve
ya c;irkin, erkek veya di§i olarak diizeltir. R1zkim, ecelini, mutlu mu 
yoksa mutsuz mu oldugunu yazar. Nitekim Buhari ve Miislim'in Sa
hih'lerinde A'me§ kanahyla ... ibn Mes'ud'dan rivayet edildigine gore 
Allah Rasulii (s.a.) nden -ki o dogru sozlii ve dogrulardandir- §Oyle 
rivayet etmi§tir : 

Muhakkak sizden birinin yaratili§mm anne karnmda toplanma:: 
k1rk giin kirk gecedir. Sonra aym siire-de bir kan pihtisi, yine aym s · 
rede bir c;ignem et olur. Sonra ona melek gonderilir de, ona dart ke·. 
me bildirilir ve melek o kimsenin nzk1m, ecelini, amelini, mutlu m _ 
yoksa mutsuz mu oldugunu yazar. Sonra ona ruh iifiiriiliir. 



Haec, 5-7) HAD1SLERLE KUR 'AN-1 KERiM TEFSIRt 5415 

ibn Cerir ve ibn E'bu Hatim, Davud ibn Ebu Hind kanallyla .. . Ab
dullah ibn Mes'O.d'dan rivayet ediyorlar ki o, §Oyle demi§tir : Nutfe 
rahimde yerle§ince onu bir melek avucuna allr ve : Rabb1m, yaratlll§I 
belirli mi yoksa belirsiz mi? der. Eger; belirsiz, denilirse o, insan olmaz 
ve rahimler onu kan olarak atar. Eger : Yaratlh§l belirli, denilirse me
lek: Rabb1m, erkek mi, di§i mi? Mutlu niu, yoksa mutsuz mu? Eceli 
(omrii) nedir? izi (ameli) nedir? Nerede olecektir? der. Nutfeye : Rab
bm kim? denilir de, nutfe : Allah'tlr, der. Sana nz1k veren kimdir? 
denilir, Allah't1r, der. Ona : Ana Kitab'a ('Ummii'l-Kitab'a) git. Mu
hakkak sen, orada bu nutfenin k1ssasm1 bulacaksm, denilir. Yaratlhr 
da omriiniin sonuna kadar ya§ar, nzk1m yer, izine (ameline) basar. Ni
hayet eceli gelince oliir, (ecelinin geldigi) o yerde defnolunur. Sonra 
Amir e§-~a'bi §U ayeti okumu§tur : ((Ey insanlar, eger dirili§ten yana 
bir §iiphede iseniz; ger~ek §U ki; size agik~a gosterelim diye Biz sizi 
topraktan, sonra nutfeden, sonra pihtlla§mi§ bir kandan, sonra da ya
ratlh§l belli belirsiz bir \!ignem etten yarattlk.>> 0, bir ~ignem et olma 
durumuna ula§mca, dordiincii yaratih§a dondiiriiliir de, insan olur. 
~ayet yaratih§I belirsiz ise rahimler onu kan olarak atar. Eger yaratl
ll§l !:lelirli ise yaratr.1aya dondiiriiliir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah ibn Yezid 
el-Mukri'nin ... Huzeyfe ibn Esid'den -ki Huzeyfe hadisi Hz. Peygam
ber (s.a.) e ula§tmr- rivayetinde o, §6yle buyurmu§tur : Nutfe rahim
de kirk veya kirk be§ giin kaldiktan sonra nutfenin yamna melek girer 
ve: Rabb1m, mutlu mu, yoksa mutsuz mu? diye sorar. Allah Teala bu
yurur ve iki melek yazarlar. 0 melek : Erkek mi, yoksa di'§i mi? diye 
sorar, Allah Teala buyurur, iki melek yazar. Sonra o melek o nutfenin 
amelini, eserini, nzkmi ve ecelini yazar. Sonra sayfalar kapatlllr da 
onda olan §ey artmlmaz ve eksiltilmez. Miislim, bu hadisi Siifyan ibn 
Uyeyne'den, ba§ka bir kanaldan olmak iizere Ebu Tufeyl'den yukarda
kine benzer anlamda rivayet etmi.~tir. 

Allah Teala : Sonra sizi bedeni, i§itmesi, gormesi, duyulan kuvvetl 
ve akll zayif bir ~ocuk olarak ~1karmz, buyurur. Sonra Allah Teala ona 
azar azar kuvvet verir, ona lutf ile davramr, ana-babasim gece ve giin
diiz ona kar§t §efkatli ktlar. Bu sebepledir ki §Ciyle buyurmu§tur : ((Boy
ieee yeti§ip erginlik ~agma gelirsiniz.n Kuvvetleriniz, melekeleriniz mii
kemmelle§ir ve artar, bOylece goriinii§U giizel gen~ligin ba§langicma 
ula§ffil§ olursunuz. (( (Kiminiz gen~lik halinde oldiiriiliir) kiminiz de 
bilirken hi~ bir §ey bilmez olsun diye omriini.1n en fena zamanma (ih
tiyarhga, bunakllga; kuvvet, ak1l ve anlayi§ zay1fllgma, dii§iince ve 
maharetlerin noksanllgma) geri itilir.n Bu sebepledir ki Allah Teala: 
((Kiminiz de bilirken hi<; bir §ey bilmez olsun diye.)) buyurmu§tur. Ni-
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tekim ba§ka bir ayette §<:iyJe buyurmaktadir : ccAllah O'dur ki, sizi gii<;
sii·z olaraik yaratmi§tlr. Gii<;siizliikten sonra kuvvetH kllmi§, sonra da 
kuvvetliligin ardmdan gii<;siiz ve ihtiyar yapmi§tlr. 0, diledigini yara
tlr. 0 Alim'dir, Kadir'dir.n (Rum, 54) . 

Hafiz Ebu Ya'la ibn Ali ibn Musenna el-Mavslli Miisned'inde der 
ki : Bize Mansur ibn Ebu Miizahim ... Enes ibn Malik'den --Enes ha
disi merfu' olarak rivayet etmi§tir-- rivayetinde §Oyle buyurmu§tur: 
Dogan <;ocuk, sevab ve giinah yazilacak <;aga kadar bir iyilik i§le·rse 
bu, babasma veya annesine yazihr. Bir kotiiliik i§lerse ne ona, ne de 
ana-babasma yazihr. Sevab ve giinah yazllacak <;aga ula§tlgi zaman 
Allah Teala onun hakkmda kalemi yiiriitiir, onunla .birlikte olan iki 
melege onu sikiCa muhataza etmeleri emrolunur. islam'da kirk sene
ye ula·§tlgmda, Allah Teala onu §U ii<; musibetten emin kllar : Delilik, 
ciizzam ve abra§hk hastahgi (alatenlilik) . Elliye ula§tlgi zaman Allah 
Teala onun hesabmi hafifletir. Altmi§a ula'§tlgmda Allah Teala sevdigi 
§eyle kendine donii§ii ona bah§eder. Yetmi§e ula§tlg1 zaman gok ehli 
onu sever. Seksene ula§tlgmda, Allah Teala onun iyiliklerini yazar, ko
tiiliiklerinden vazge<;er. Doksana ula§tlg1 zaman Allah Teala onun ge~
mi§ ve gelecek giinahlanm bagi§lar, ailesi efradi hakkmda onu §efaat<;l 
kilar. Yeryiiziinde Allah'm esiri olur. Bilirken hi<; bir §ey bilmez olsun 
diye omriiniin en fena zamamna ul~tlgmda, Allah Teala onun sihhatl 
halinde i§lemi§ oldugu hayirlarm bir mislini onun i<;in yazar. Bir ko
tiiliik i§lediginde bu onun aleyhine yaz1lmaz. Bu, ger<;ekten garib bir 
hadistir ve bunda §iddetli bir miinkerlik durumu da vard1r. Bununla 
birlikte imam Ahmed ibn Hanbel Miisned'inde .bu hadisi merfu' ve 
mevkuf olarak rivayet eder ve der ki : Bize Ebu Nadr ... Enes'ten riva
yet etti ki o, §Oyle demi~tir: Miisliiman bir kimse kirkma ula§tlg1 za
man Allah Teala onu delilik, ciizzam ve abra§hk gibi <;e§itli musibet
lerden emin kilar. Elliye ula§tigmda Allah Teala onun hesabm1 yumu
§atlr. Altmi§a ula§tigl zaman Allah Teala ona kendisinin sevdigi §eyle 
donii§ii bah§eder. Yetmi§e ula§tlgmda Allah Teala onu sever ve gok 
ehline sevdirir. Seksene ula§tlgmda Allah Teala onun iyiliklerini ka
bul buyuru:r, kotiiliiklerini siler. Doksanma ul~tigi zaman ise Allah 
Teala onun ge<;mi§ ve gelecek giinahlanm bagi§lar ve ona : Yeryiiziin
de Allah'm esiri, ismi verilir de ailesi hakkmda §efaat<;I kihmr. Sonra 
imam Ahmed ibn Hanbel: Bize Ha§im .. . Abdullah ibn Orner ibn Hat
tab'dan, o da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet etti. .. diyerek yukarda
ki hadisin benzerini zikreder. Yine imam Ahmed, Enes ibn iyaz kana
hyla ... Enes ibn Malik'den rivayet ediyor ki, Allah Rasulii (s.a.) §Oy
le buyurmu§tur: islam'da kirk sene ya'§ami§ olan hi<; kimse yoktur ki 
Allah Terua ondan §U ii~ <;e§it belaY! ~evirmi§ olmasm : Delilik, ciiz-
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zam ve abra-§hk ... Ve ravi yukardakinin aym olarak hadisin tamaxmm 
zikretmi§tir. 

Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar, Abdullah ibn ~ebib kanallyla .. . Enes 
Ibn Malik'den rivayet ediyor ki, Allah Rasillil. (s.a.) §Oyle buyurmu§
tur: Mil.sJu:man ola.rak kirk sene ya§ami§ hi\! bir kul yoktur ki; delilik, 
cil.zzam 'Ve abra>}hk gibi hastallklan Allah ondan savml§ olma.sm. Elli 
seneye ula§tlgl zaman Allah Teala onun hesab1m yumu~atlr. Altmi§ 
seneye ula§bgmda, Allah Teala kendisinin sevdigi §eyle kendine donil.
§ii ona bah§edeT. Yetmi§e ula:§tlgi zaman, Allah Teala onun ge~mi§ ve 
gelecek giinahlarmi bagi§lar. Ona: Allah'm esiri, ad1 verilir ve gok 
ehli onu sever. Seksene ula§bgmda, Allah Teala onun iyiliklerini ka
bul buyurur ve kotiiliiklerinden vaz ge~er. Doksana ula§bgmda; ise Al
lah Teala onun ge~mi§ ve gelecek giinahlanm bagi§lar : Allah'm yer
yiizil.nde esiri, diye isimlendirilir ve ailesi hakkmda §efaat~l kihmr. 

Allah Teala'mn : «Yeryiizil.nii kupkuru olarak g6riirsiin ... >> ka:vli 
Allah Teala'mn oliileri diriltmeye kadir olduguna diger bir delildir. Al
lah Teala nas11 olil., kupkuru ve i~inde hi\! bir nebat olmayan yeryil.zil
nii diriltiyorsa, aym ~ekilde olilleri diriltmeye de kadirdir. Katade, ayet
te!l.d ( ;-lol,. ) kelimesini; tozlu ve kurak, olarak; Sil.ddi ise; olii, ola
rak a~Iklami§lardir. «Ama Biz ona su indirdigimiz zaman harekete ge
~er, kabanr ve her ~e§it giizel bitkiden \!ift ~ift yeti§tirir.>> Allah Teala 
yeryil.zil.ne yagmur indirdigi zaman oliimiinden sonra dirilir, nebatlarla 
harekete geger, i~indeki nem ile kabar1r, muhtelif renk, tat, koku, §e
kil ve faydalarda olmak iizere degi§ik bitkileri, ekinleri ve meyveleri 
bitirir. Bu sebepledir ki Allah Teala : «Her ~e§it giizel (goriinii§lii, ho§ 
kokulu) bitkiden ~ift ~ift yeti§tirir.>> buyurmu§tur. <<i§te bOyle. Muhak
kak ki Allah, hakkm (diledigini yapan miidebbir Yarabc1mn) ta ken
disidir.» Nas1l Olil. yeryiizil.nil. diriltip ondan bu ~e§itli bitkileri yeti§
tirmi§se, aym §ekilde o oliileri de diriltir. «Ona can veren Allah, §iip
hesiz ki olil.leri de diriltir. Muhakkak ki 0, her §eye kadirdir.>> (Fussi
let, 39), «O'nun emri, bir §eyi murad ettigi zaman, sadece ona; ol, de
mektir. 0 da oluverir.» (Yasin, 82). 

«Kiyamet saat1 mutlaka gelecektir onda hi\! §iiphe yoktur. Ve Al
lah, ka;birlerde olanlan ( ~uril.mil.§ kemikler haline geldikten sonra tek
rar) diriltecek (ve yoktan onlan var edecek) tir.>> Allah Teala ba§ka 
bir ayette .§oyle buyurmaktad1r: «Kendi yaratlh§Im unutarak Bize bir 
misal getirdi: <;iiriimii§ken kemikleri diriltecek kimdir? dedi. De ki: 
Onlan ilk defa yaratan diriltecektir. 0, her tiirlil. yaratmay1 hakkiy
la bilendir. Yemye§il ag~tan size ate§ g1kartan O'dur. Siz ondan he
men yakiverirsiniz.>> (Yasin, 78-80) . Bu husllsta ayetler pek goktur. 
imam Ahmed der ki : Bize Behz ... Ebu Razin Lakit ibn Amir el-Ukay-

Tersir, c. X. F . 340 
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li'den rivayet etti ki o : Ey Allah'm el\!isi, k1yamet gunu herkes Rab
bim gorecek mi? Bunun Allah'm yaratlklan i\!inde alameti nedir? de
mi§ti. Allah RasulU (s.a.) : Hepiniz aya ayn ayn bakmaz rniSmiZ? bu
yurdu. Biz : Evet bakanz, dedik. Allah en buyuktUr, buyurdu. Ben : Ey 
Allah'm el\!isi, Allah olUleri nas1l diriltir? Bunun Allah'm yaratlklan 
ic;inde alameti nedir? dedim. Kurakhktan helak olmu§ bir vadiye hi\! 
rastlamadm m1? buyurdu. 0 : Evet rastlad1m, dedi. Sonra ye§illikler 
ic;inde dalgalamrken de ana ugradm rm? buyurdu, o yine; e·vet ugra
dlm, dedi. i.~te b6ylece Allah olUleri diriltir ve yaratlklan ic;inde bu
nun alameti budur, buyurdu. Hadisi Ebu Davud ve ibn Mace, Ham
mad ibn Seleme kanahyla rivayet etmi§lerdir. Yine imam Ahmed der 
ki: Bize Ali ibn ishak'm ... Ebu Razin el-Ukayli'den rivayetinde o, §OY
le anlatml§tlr :Allah Rasulu (s.a.) ne geldim ve : Ey Allah'm ei~isi, Al
lah olUleri nas1l diriltir? dedim. Senin arazinden kurak bir yere ugra-· 
y1p, sanra aym yere bitek iken ugradm m1? diye sardu. 0 : Evet, ug
radim, dedi. i§te yeniden diriltilme de boyledir, buyurdu. ibn Ebu Ha
tim der ki : Bize babamm ... Muaz Ibn Cebel'den rivayetine gore; o, 
§oyle demi§tir : Kim Allah'm, apa\!Ik ger\!egin ta kendisi oldugunu, kl
yametin hi~ §liphesiz gelecegini, Allah'm kabirlerdeklleri diriltecegini 
bilirse; cennete girer. 

------ ·- i ZAHI 

OIUmden sonra dirili§, var alan bir hayatm yeni ba§tan verilme
sidir. Ve bu, be§eri 61\!Ulere gore hayatl yeniden meydana getirmekten 
c;ok druha kolayd1r. Ama Allah'm kudretine gore kola.y ve zar diye bir 
§ey yaktur. <;unku ilk ba§tan hayat vermekle sonradan canland1rmak 
arasmda hie; bir aynhk mevcud degildir. Her ikisine de iradenin bir 
kere teveccuh etmesi katidir : ((Onun buyrugu sadece bir §eyi murad 
ettigi zaman ona; ol, demektir, ve o aluverir.» 

Ama Kur'an-1 Kerim insanlan; kendi olc;Ulerine, mantlk kaidele
rine ve anlayi§larma gore muaheze ediyor. Kalblerini, gordukleri ve 
all'§tiklan §eyleri dii§linmeye yoneltiyor. 0 soylenen §eyler her an vuku 
bulmaktadir. Her saniye cereyan etmektedir. ~ayet a\!Ik bir gozle sa
tnimi bir kalble, anlayi§li bir duyguyla \!evrelerindeki §eylere baksalar 
her an cereyfm eden o harikalan gorebilirler. Ama onlar bu harikalar
la kar§Ila§Iyorlar veya yuzyuze geliyarlar. Fakat dli§linup uyanamiyor
lar bir turlU. 

Kimdir §U insanlar? ... Necidirler?. .. Nereden gelmi§lerdir? ... Na
Sll almu§lardlr? ... Hangi merhalelerden ge\!mi§lerdir? ... 
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«Muhakkak ki Biz, sizi topraktan yarattlk.» insan §U topragm ~o
.::ugudur. Topraktan dogmu§, topraktan meydana gelmi§ ve toprakta 

a§affii§tlr. Onun bedenindeki butun elementlerin ash topraktand1r. 
Ve toprak ananm unsurlarmdan meydana gelmi§tir. Allah'Im ... Sade
ce Senin o topraga verdigin bilinmez s1r ve ufledigin anla§Ilmaz sol uk 
sayesinde §U toprakla insan birbirinden aynlmi§tlr. Ama yine de in
san topraktan meydana gelmi§tir. Onun ana yapiSI, iskeleti butun var
llgmi topraktan almaktadu·. 

Peki toprakla in.san arasmda nas1l bir mesafe vard1r. Toprak ve o 
anlayi§Slz y1gmlar nerdedir, o komple bir yaratlh§a .sahip olan, ~ah§an 
ve hareket eden, etkileyen ve etkilenen, ayag1yla topraga basan, gonlti 
lie semalardan kanat geren, dti§tincesiyle toprak ve madde otesi alem
lerde gezinen §U ustun varhk nerededir? 

Bu; korkun~, aki:l almaz, kavramlmaz, derinligi ve :buutlan ol~ill
mez bir degi§irntUr. Toprakla insan arasmdaki farkllhk oldiikten 
sonra diriltecek olan yuce kudretin varllgma §ehadet eder. Zaten bu 
yaratigi topraktan ilk defa da 0 ·yaratmami§ m1ydi? 

«Sonra irisan suyundan, sonra pihtlla§mi~ bir kandan, sonra ya
ratlh§I belli belirsiz bir ~ignem etten yaratmi§IZdir. istedigimizi belli 
bir sureye kadar rahimlerde tutanz. Sonra sizi bir ~ocuk olarak ~Ika
nnz.» 

0 · duygusuz ve kati ilk unsur olan toprak ile canh <<genler» den 
meydana gelen insan suyu arasmda akil almaz mesafeler vardir. Deh
§ete kapihr insan ve en buyuk sir i§te burada gizlidir ... Hayat sirn mil~ 
yarlarca seneden beri hala insanoglunun vaklf olamadigi o korkun~ 
Sir. Ve yine milyonlarca y1ldan beri her an milyonlarca kere tekrar edi
len katl topraktan canli hucreler meydana getiren saYilmaz unsurlarm 
ta§Idigi esrar. Sunu tahayytil edip belirtmekten ate hi~ bir §ey yapa
mayiz. insanoglu ne kadar isterse iste.sin, o yaradill§ ve in§a sirrma 
muttali' olamaz. Ve imkansizhk badirelerinde as1h kahr. Bir de bu pih
tila§mi§ insan suyunun kan haline gelmesi muammasi var. Ya o pihtl
la§mi§ kanm bir ~ignem ete donti§mesi? Ve bir ~ignem kipkiZil etin 
sonradan insan bi9imine gelmesi? .. . 

Nedir nutfe denilen o insan suyu? Bu suyun bir damlacigmda bin
terce canh gen var. Bu binlerce genlerden sadece birisi ana rahmindeki 
suda bulunan yumurtacigi a§Ihyor, onunla bulU§uyor ve rahmin du
varlarma asihp kahyor. i§te genler tarafmdan ~Ilanan bu yumurta
clkta ... Kudret sahibi Allah'm kudretiyle rahmin bir duvarma yapi§IP 
kalan §U kl19tik noktada ... Evet o noktada gizli, gelecek olan insamn 
buttin huslisiyetleri. Nasil bir beden yapisma sahip olacagi, boyunun 
kis£.hgi veya uzunlugu, buyuklugu ve ku~uklugu, gtizelligi veya ~ir-
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kinligi, saghg1 veya hastahg1. . . Hep o noktac1kta gizli. Akli ve ruhi ya 
plSl, duygu ve istekleri, arzu ve emelleri, kabiliyet ve anormallikleri, 
sinir sistemi. .. Hepsi hepsi bu zerre misali noktada gizli bulunuyor. 

Butu.n bunlarm, o rahmin duvanna tutunup asllan kli\!iik nokta
da bulundugunu kim dli§linebilir, soylesen kim kabul eder? .. ·. Kim der 
ki bu zay1f, ku~ucuk gligsliz zerrede koca bir kainat gizli? Komple bir 
varhk olan insan mevcud? Her ferdi digerinden ay1ran, yeryiizunde 
gelmi§ gegmi§ iki insam asla birbirine benzetmeyen ve blitlin yap1s1yla 
denk kllmayan hustlsiyetler mevcud? .. . 

Ve plhtlla§ml§ kandan bir \!ignem ete gegi§ .. . Hig bir iz ve i§aret 
ta§Imayan belli belirsiz bir kan pargasmdan soma bir de bak1yorsunuz 
ki §ekli belli bir yaratlk doguyor. Kemikten yap1lm1§ bir iskelet ve bu 
iskeletin gevresini sarml§ et par\!ac1klan. ~ayet bu bir \!ignem etin bir 
varhk olmas1 takdir buyurulmami'§Sa ana rahmi bir anda di§an atl
verir onu. 

«Size belirtmek i\!in. )) Buras1 bir \!ignem et ile \!OCUk arasmdaki 
istasyondur. Ayet-i kerime bu noktay1 bir climle-i muterize ile «Size 
belirtmek i\!inn diyerek if:lde ediyor. Yani o bir <;ignem etteki i§arete 
uygun kudret delillerini size gostermek igin boyle yap1yoruz. Tabii bu 
ifade Kur'an'daki edebi bir uygunluk \!ergevesi dahilinde varid oluyor. 

Bilahare ana karnmdaki yavrunun devrelerini anlatlyor. ccistedi
gimizi belli bir sureye kadar rahimlerde tutanz.n Allah'm tamamlan
masmi murad ettikleri dogum zamanma kadar rahimlerde karar kllar
lar. ccSonra sizi bir \!Ocuk olarak \!Ikannz. n Birinci donemle son devre 
arasmda ne ak1l almaz mesafeler vard1r! ... 

Zaman bak1mmdan ah§Ilageldigi gibi bu muddet dokuz ayd1r. Fa
kat bir damla meninin yapisiyla gocugun yap1s1 ar~mdaki farkllhk 
dokuz ayhk mesafeden \!Ok hem de pek 90k farkhdir. <;1plak gozle go
rlilemeyen bir genle §U kompleksler yigml, birle§ik bir yap1ya sahip 
olan organlan belli, farkh i§aret ve ozelliklere sahip bulunan, nitelik 
ve kabiliyetleriyle, ayn istek ve egilimleriyle bamba§ka hliviyete sa
hip bulunan §U insan arasmda ak1l almaz farklar vard1r. 

~liphesiz ki §Utlrlu bir dli§lince yap1sma sahip insamn ifade ede
meyecegi bu mesafe kar§Ismda hm~u· ile egilmesi, yaratlc1 gucun huzu
runda defalarca secde etmesi gerekir. Ve ayet-i kerime \!ocugun kat'et
tigi merhaleleri devam ettiriyor. l§1g1 g'Ordukten, buylik harikalarm 
yamnda 90k kliglik kald1g1 ve gozlerin kavrayamad1g1 o gizli yuvadan 
aynld1ktan sonraki donemleri anlat1yor. 

ccBoylece yeti§ip erginlik gagma gelirsiniz. n Kaslanmz geli§ir, ka
fa yapm1z geli§ir, n1h bunyeniz tekamul eder. Yeni dogan bir yavruy
la ergin bir insan arasmda ne buyuk mesafeler vard1r. ikisi arasmdaki 
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man fark1 bu mesateleri ifade etmekten acizdir. Ama yarat1c1 giice 
hip kudret eli bu kiic;:iik yavruya ergin insanm biitiin hust1siyetlerini 

ermi§tir. Zaman zaman meydana 91kacak gizli kabiliyetlerin hepsini 
unmu§tur. Nitekim ana rahminin duvarlanna tutunmu§ olan bir dam
aya da 90k 6nemsiz su iken bile dogan yavrunun biitiin hususiye:tle'" 

~ ini verrni§ idi : 
((Kiminiz Oldiiriiliir, kiminiz de omriiniin en fena zamamna ul~-

mhr ki bildigi halde bir §ey bilmez olur.>> · 
Olen her canlmm varacag1 neticeye ula§Ir. Omriiniin en fena za

mamna ula§tlnlana gelince bu sayfa hala gozler 6niinde ac;:1k olarak 
durmaktad1r. Bilgiden sonra, erginlikten sonra, idrakten sonra ve bun
ca miikemmeliyetten sonra bir de baklyorsunuz ki o bir c;:ocuk haline 
dondiiriilmii§. Evet duygu ve heyecanlanyla tam bir c;:ocuk ... Dii§iince 
ve bilgileriyle tlpk1 bir c;:ocuk ... Qok basit §eylere sevinmesi ve c;:ok ba
Sit §eyler ic;:in aglamas1yla tam bir c;:ocuk .. . Haf1zas1 c;:ocuk hat1zas1 gi
bi, hie;: bir §ey saklamaz ve hie;: bir §eyi tutamaz. Hadise ve olaylan te
ker teker ele ahp aralarmda ilgi kuramamas1 ve bu yiizden §Uurlu 
bir neticeye vard1ramamas1 bak1mmdan tlpkl c;:ocuk gibi. Daha birisi
ni ogrenirken bir digerini unutmas1 yoniinden c;:ocukla hie;: fark1 yok: 
((Ki bildigi halde bir §ey bilmez olur.» Bir zamanlar hayaller kurdugu, 
uzun uzad1ya dii§iincelere dald1g1, hatta Allah'm zat1 ve s1fatlan ko
nusunda bo§u bo§una yapt1g1 tartl§malarm ana dayanagm1 te§kil eden 
biitiin bilgisini, akhm ve dii§iincesini kaybeder. 

Bilahare ayet-i kerime saded haricine · 91karak yaratlklann, canll
larm, yeryiiziiniin ve bitkilerin meydana getirdigi bir tabloyu gozleri
miz oniine seriyor. Daha once; yaratlh§ canhlarla ve insanlarla ilgili 
tablo gosterilrni§ti zaten : 

ccYeryiiziinii kupkuru olarak goriirsiin, ama Biz ona su indirdigi
miz zaman harekete gec;:er, · kabanr ve her c;:e§it giizel bitkiden c;:ift c;:ift 
yeti§ tirir. » 

(' ;M\,. ) kelimesinin ifade ettigi kuruluk, hayat ile oliim aras1 
bir '§eydir. Sulanmami§ toprak, bu kuru haliyle hayat ile oliim arasm1 
dile getirir. Canhhkta ve canh organizmada as1l element sudur. Top
raga su indigi zaman ccharekete gec;:er ve kabanr.» Yiiz yillar boyu ya
pllan ilmi c;:all§malar belirtmezden once Kur'an-1 Kerim, suyun toprag1 
harekete gec;:irip kabartl§Inl son derece giizel bir bi9imde belirtmekte
dir. Kuru topraga su indigi an toprak harekete gec;:er, ic;:tigi sulardan 
kabanr ve geli§ir. Ve sonra <<her c;:e§it giizel bitkiden c;:ift c;:ift» yeti§ti
rerek hayata dogru ac;:1hr. Topragm kurakllktan sonra canlanma~a, ka
pandiktan sonra ac;:1lmasmdan daha giizel bir hayat tablosu dii§iiniile
bilir mi? 
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i§te Kur'an-1 Kerim biltiin hayat §ekUlerini bir tek ayette birle§ti
rerek hepsinden ayru tarzda soz ediyor. Aralarmdaki kuvvetli yakmhk, 
dogrusu ~ok garip bir husustur. Hayat elementinin birligine ve bunu 
saglayan yarat1c1 iradenin tekligine delalet eder. Yeryiiziinde bitkiler
de~ hayvanlarda ve insanlarda ayru iradenin tecellileri gorillmektedir. 
(Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, X, 203-207) 

---oOo---

8 - insanlardan oyleleri de vardlr ki; bilmeden, dog
ruya goturen bir rehberi olmadan, aydinlatlci bir kitab1 
bulunmadan Allah hakk1nda tartlf?maya girer. 

9 - Allah yolundan sapt1rmak ic;in, kibirlenerek, ya
nim egip buker. Dunyada rusvayhk onad1r. Ve k1yamet 
gunu ona can yaklc1 azab1 tattlnnz. 

10 - Ona : Bunlar senin yaptlklanndan oturudur, 
denir. Yoksa Allah kullanna asla zulmedici degildir. 

Bilgisizc~ Tarti§anlar 

Allah Teala : «insanlardan kimi Allah hakkmda bilmeden tartl~?lr 
ve her azgm §eytamn ardma dii§er.n ayetinde sap1khklann, bilgisiz ve 
taklidc;_ilerin durumunu zikrettikten .sonra, bu ayette cte saplkhga ~a
glran kilfilr ve bid'at liderlerinin durumunu zikreder ve buyurur ki : 
<einsanlardan oyleleri de vard1r ki; bilmeden, dogruya gotilren bir reh
beri olmadan, aydmlatlc1 bir kitab1 bulunmadan, s1hhath bir akll, a~1k 
ve s1hhath bir nakil olmaks1zm mi.icerred kendi gorii§ ve arzusu ile Al
lah hakkmda tartl'§maya girer.n ibn Abbas ve ba§kalan ayetteki «Ya
mm egip bilker.n k1smm1 : Hakka \!agnld1g1 zaman, ona kar§l biiyilkle
nerek yamm egip bilker, demi§lerdir. Mi.icahid, Katade ve Malik, Zeyd 
ibn Eslem'den rivayetle «Yamm egip bilker. >> ayetini §Oyle a~lklarm§
larcl'r: <;agnlml§ oldugu hak'tan bilyiiklenerek yiiz ~evirir ve boynunu 
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btiker. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyurmaktadlr: <<MU.
sa'da da, hani onu apag1k 'bir delille Firavun'a gondermi§tik. 0, erkam 
ile birlikte ytiz c;evirmi§; ya bir biiytici.i, ya da bir delidir, demi§ti.» (Za
riyat, 38-39), «Onlara : Allah'm indirdigine ve peygambere gelin, deni
lince; miinaf1klann senden btisbtitiin uzakla§tlklanm gortirstin.» (Ni
sa, 61), «Onlara : Gelin Allah'm peygamberi klizin igin magfiret dile
sin, denildigi ·zaman ba§lanm c;evirdiler. Ve sen onlann btiyiikliik tas
layarak ytiz c;evirdiklerini g6rdtin.» (Mtinatikun, 5). LokmAn da og
luna : «Kiblrlenerek insanlan ktigtimseyip onlardan yiiz c;evirme.» (Lok
rnan, 18) demi§tir. Allah Teala ba§ka bir ayette ise ~oyle buyurur : 
«Ayetlerimiz ona okundugu zaman kulaklannda ag1rllk var da i'§itmi
yormu§ gibi biiyiikliik taslayarak sut c;evirir. i§te ona c;ok ac1kh bir aza
bl miijdele.>> (Lokman, 7) . 

«Allah yolundan sapt1rmak igin ... >> Baz1lan bu ciimlenin b~mda
ki la.m harfinin ak1bet (sonu<;) bildiren lam oldugunu soylemi§tir. Zira 
bu lam ile bazan bu anlam kasdedilir. Sebeh bildiren lam olmas1 da 
muhtemeldir. Burada inadgllar kasdedilmi§ olabilecegi gibi, boyle ya
pan kimsenin, Allah tarafmdan insanlan Allah yolundan saptlrma ci
billiyet ve f1tratl iizere yaratt1g1 kimselerden k1lmm1§ olmas1 da dti§ti
niilebilir. 

Sonra Allah Teala buyurur ki : <<Dtinyadaki riisvayhk, (zillet) ona
dlr.>> Nas1i ki o, Allah'm ayetlerine kar§l btiytiklenmi§se; Allah Teala 
da diinyada ona zillet verir . .Ahiretten once onu bununla cezalandmr. 
Zira onun dtinyadaki en btiytik dti§tincesi de ilminin ul~abilecegi en 
ytiksek yer (onun anlayabilecegi cezalandlrma) budur. c<Ve klyamet 
gtinii ona, can yak1c1 azab1 tattmnz. Ona (bir azarlama ve su<;lama 
olarak) : Bunlar senin yaptlklarmdan ottirtidtir, denir. Yoksa Allah 
kullanna asla zulmedici degildir.» Allah Teala ba~ka bir ayette ~oyle 
buyurur : «Onu yakalaym, cehennemin ortasma stirtikleyin. Sonra azab 
olarak ba§ma kaynar su doktin. Tad bakallm, hani gtiglii olan, degerli 
olan yalmz sendin. i'§te bu, dogrusu §tiphelenip durdugunuz §eydir.» 
(Duhan, 47-50). Ibn Ebu Hatim der ki: Bize babam ... Hasan'dan riva
yet eder ki o, §Oyle demi§ : Bana ula§tlgma gore onlan yakalayacak 
olan azab, giinde yetmi§ bin kere yaklllr. 
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~ ~~~jj:f)~~·~ 
11 - insanlardan oyleleri de vard1r ki; Allah'a bir 

yar kenarmdaym1~ gibi kulluk eder. Ona bir iyilik gelirse 
yatl~rr. ba~1na bir bela gelirse y(i.ziistii doner. Diinyay1 da 
ahireti de kaybetmi~tir. i~te apaQlk kaylp budur. 

12 - 0, Allah'1 b1rak1p ta kendisine fayda ve zarar 
veremeyecek ~eylere tap1n1r. i~te en derin sap1khk budur. 

13 - Kendisine zaran faydas1ndan daha yak1n olana 
tap1mr. Tap1nd1g1 ~ey ne kotu yardimcidir, ne kotii yol
da~tir. 

Miicahid, Katade ve ba§kalan ayetteki ( .j? ) kelimesini; §iiphe, 
ile ac;Iklami§tlr. Ba§kalan da bunu; taraf, ile ac;1klarlar. Dagm bir ta
rafl anlamma olmak iizere ( ~~ .j? ) denilir. Yani o kim.se dine bir 
y6nden girmi§tir, bir k1y1smdan girmi§tir. Eger (onda) sevdigini bu
lursa orada kahr, yerle§ir, yatl§Ir. Degilse c;ekip gider. Buhari der ki: 
Bize ibrahim ibn Haris'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o: «insan
lardan oyleleri de vard1r ki; Allah'a bir yar kenanndaymi§ gibi kulluk 
eder.>> ayeti hakkmda §·byle demi·§tir: Ki§i Medine'ye gelirdi. Eger (ora
da) kans1 erkek c;ocuk dogurur, at1 yavrularsa: Bu, salih bir dindir, 
derdi. Kans1 dogurmaz, atlan yavrulamaz ise: Bu, kotii bir dindir, 
derdi. ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ali ibn Hiiseyn'in ... ibn Abbas'tan 
rivayetinde o, §Oyle anlatini§tlr : Bedevilerden baz1 kimseler Hz. Pey
gamber (s.a.) e gelir ve miisliiman olurlard1. Ulkelerine dondiikleri za
man yagmur, bolluk ve hayvanlan ic;in giizel yavrulama senesi bulur
larsa: Bizim §U dinimiz ne kadar salih bir dindir, derler ve ona sims1k1 
yapi§IrlardL Eger kurak, kotii yavrulama ve k1thk senesi bulacak olur~ 
larsa : Bizim §U dinimizde hie; bir hay1r yok, derlerdi. i§te bunun iize
tine Allah Teala peygamberine : «insanlardan oyleleri de vard1r ki; 
Allah'a' bir yar kenarmdaymi§ gibi kulluk eder. Ona bir iyilik gelirse 
yatl§Ir, ba§ma bir bela gelirse yiiziistii doner.» ayetini indirdi. ibn Ab
bas'tan rivayetle Avfi §Oyle anlatlyor : Onlardan birisi Medineye gel
digi zaman §ayet orada bedeni s1hhat bulur, k1srag1 giizel bir yavru 
dogurur, kans1 erkek c;ocuk diinyaya getirirse, ho§nud olur ve kalbi 
mutma.in olur da : f}u dinihl iizere oldugumdan beri haJlrdan ba§ka 
bir §ey bulmad1m, derdi. Eger ona bir bela g ~lirse, Medinenin ac1Sl ona 

Haec 

ula§ 
tan 
bu J 
dur. 
c;okl 

diin 
ic;in 
ic;in 
bir 
hid, 
lam 

diin 
Alia 
iist 
YIP 
ri§t: 

I ere 
ter, 
de 
ran 
ki l 

line 

Mii 
lah 
yol( 
de 
bir 
kaci 
Bm 
uy{ 

Cj 



Haec, 11-13) HADiSLERLE KUR 'AN-I KERiM TEFSiRi 5425 

ula§lr, kans1 k1z c;ocuk dogurur ve sadaka ona gelmekte gecikirse §ey
tan ona gelir ve: Allah'a yemin olsun ki §U dinin tizere oldugundan 
bu yana ba§ma kottilukten b~ka bir §ey gelmedi, derdi. i§te fitne bu
dur. Bu ayetin tefsirinde Katade, Dahhak, ibn Ctireyc ve Selef'ten bir 
c;oklan da boyle soylemi§tir. . 

Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki: 0, mtinat1ktlr. Eger 
dtinyas1 onun ic;in salih olursa ibadete devam eder, eger diinyas1 onun 
ic;in bozulur ve degi§irse ytiziistti doniip gider, ibadete ancak dtinyas1 
ic;in uygun gelecek §eylerde devam ederdi. Ona bir musibet, bir zorluk, 
bir deneme ve darllk gelirse; dinini terk eder ve ktifre donerdi. Miica
hid, «Ytizi.istti doner.>> k1sm1m; kafir olarak doner gider, §e\klinde a~,;lk

laml§tlr. 
Allah Teala : «Dtinyay1 da, ahireti de kaybetmi§tir.>> buyurur ki, 

ctunyada hie; bir §ey elcte edememi§tir. Ahirete gelince; mactem ki yuce 
Allah'1 inkar etmi§tir; o halde orada da mutsuzlugun ve hakaretin en 
list dtizeyinde olacaktlr. Bu sebepledir ki Allah Teala : «i§te apac;1k ka
YlP budur.)) buyurur. i§te bu, en btiyiik kay1p ve zarar eden bir all§Ve
ri§tir. 

«0, Allah'1 b1raklp ta kendisine fayda ve zarar veremeyecek §ey
lere tap1mr.>> Putlardan ve Allah'a e§ tuttuklanndan yard1m, imdat is
ter, onlardan nz1k taleb eder. Halbuki onlar kendisine ne bir fayda ne 
de bir zarar veremezler. cc i§te en derin sap1kllk IJmdur. Kendisine za
ran faydasmdan daha yakm olana tapm1r.ll iAhiretten once dtinyada
ki zaran, ahiretteki faydasmdan ona daha yakm gortintir. Ahirete ge
lince; oradaki zaran muhakkak ve kesindir. 

«Tapmd1g1 §ey ne kotti yard1mc1dlr, ne kotti yolda§tlr.>> Ayetinde 
Mticahid'in soyledigine gore; putlar, kasdedilmektedir. Yani onun Al
lah'l b1rak1p ta dua ettigi §ey ne kotti dost, ne kotii yard1mc1, ne kotii 
yolda§tlr. ibn Cerir burada kasdedilenin: Kendisine bir iyilik geldigin
de yatl§an, ba§ma bir bela geldiginde yuztinti dontip giden ve Allah'a 
bir yar kenanndayml§ gibi kulluk edenin ne kotti amca oglu ve ar
kada§ oldugu, gorti§tinti tercih etmi§tir. Miicahid'in soylemi§ oldugu : 
Burada maksad putlard1r, gorti§ti s6ztin ak1§ma daha yakm ve daha 
uygun olamd1r. En dogrusumi Allah bilir. 
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14 Muha:kkak ki Allah, iman edenleri ve saJih 
ameller i~leyenleri alt1ndan 1rmaklar akan cennet~.ere ko
yar. Dogrusu Allah, istedigini yapar. 

Allah Teala sap1khk ehli ve mutsuzlan zikrettikten sonra, pe§in
den mutlu ve iyi ki§ileri zikreder. Bunlar; kalbleri ile iman eden, iman
lanm i§leri ile dogrulayan, Allah'a yakla§tlran her c;:e§it salih amelleri 
i§leyen, yasaklan terk eden kimselerdir. i§te Allah TeiUa, cennet bah
c;elerinde onlara iistiin dereceleri, makamlan miras olarak vermi§tir. 
Allah Teala digerlerini saptird1gmi, dalalete dii§iirdiigiinii, bunlan da 
hidayete erdirdigini zikrettikten sonra : «Dogrusu Allah, istedigini ya
par.n buyurmu§tur. 

15 - Kim dunyada ve ahirette Allah'1n ona yard1m 
etmeyecegini san1yorsa; yukan baglad1g1 bir ipe kendini 
as1p sonra kessin de bir du~unsun bakahm; bu hilesi ken
disini ofkelendir~n ~eye eng.el olabilir mi? 

16 - i~te boylece onu apa~ak ayetler olarak indirdik. 
Muhakkak ki Allah, diledigini hidayete eri~tirendir. 

ibn Abbas der ki: Kim Allah'm Muhammed (s.a.) e diinyada ve 
ahirette yard1m etmeyecegini samyorsa; evinin tavamna baglayacag1 
bir ipe kendini as1p sonra ayagm1 yerden kessin, kendini bogsun. Mii
cahid, ikrime, Ata, Ebu Cevza, Katade ve ba§kalan da boyle soylemi§
tir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ise «Yukan baglad1g1 bir ipe 
kendini as1p .. . n ayetini §Oyle ac;:1khyor: Goge erl'§meye tevessiil etsin. 
Muhakkak ki yard1m Muhammed'e ancak gokten gelmektedir. Sonra 
eger giicii yeterse ayagm1 yerden kessin. ibn Abbas ve ashabmm sozii 
anlam itibanyla daha uygun ve daha ac;1k, alay etme yoniiyle daha 
beligdir. Zira anlam §Ciyledir: Kim Allah'm Muhammed'e, kitabma ve 
dinine yard1mc1 olmadlgm1 samyorsa; gitsin v~ kendini oldiirsiin. Eger 
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kendisini ofkelendiren bu ise (bilsin ki) muhakkak Allah ona yard1m 
edecektir. Zira Allah Teala ba§ka bir ayette : «~iiphesiz ki Biz, peygam
berlerimize ve iman etmi§ olanlara hem diinya hayatmda, hem de §a
hidlerin §ehadet edecekleri giinde mutlaka yardlm ederiz. 0 gun za
limlere ma'zeretleri fayda vermez. La'net onlarm, yurdun kotiisii de 
onlannd1r.n (Gafir, 51-52) buyururken, burada da: «Bir dii§iinsiin ba
kalrm; bu hilesi kendisini ofkelendiren §eye engel olabilir mi?n buyur
mu§tur. Siiddi der ki: Burada Muhammed (s.a.) in durumundan onu 
ofkelendiren §ey kasdedilmektedir. Ata el-Horasani der ki : Bir dii§iin
siin baksm bakahm; gogsiinde hissetmekte oldugu ofkeyi bu giderebi
lecek mi? 

i§te boylece Kur'an'1 apa~1k ayetler, (lafz1 ve anlarm a~1k ayetler, 
.Allah'tan insanlara kar§I bir huccet) olarak indirdik. Muha.kkak ki Al
lah, diledigini hidayete eri§tiren diledigini sap1khga dii~iirendir. Bu 
hususta tam hikmet ve kesin huccet Allah'md1r. «0, yaptlgmdan so
tumlu degildir, fakat onlar sorumludurlar.l> (Enbiya, 23). Ama Allah 
Teala hikmeti, rahmeti, adaleti, ilmi, kahr u galabesi ve azameti ile 
O'nun hiikmiinii degi§tirecek, geciktirecek hi~ kimse yoktur. 0, hesab1 
~abuk gorendir . 
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17 - Muhakkak ki Allah iman edenler; yahudiler, 
sabiiler, h1ristiyanlar, mecusiler ve puta tapanlar arasin
da k1yamet giim1 kesin hiikmiinii verecektir. Dogrusu Al
lah, her ~eye ~ahi'ddir. 

Allah Teala burada haber veriyor ki mii'minler ile onlann di~m
daki yahudiler, sabiiler - Bakara sures!nde bunlarla ilgili ta'rif ve in
sanlann onlar hakkmdaki. ihtilaflarm1 vermi§tik- h1ristiyanlar, me
cusiler ve §irk kO§Up ta Allah ile beniber Allah'm dl§llldaki §eylere ta
pmanlar arasmda muhakkak Allah <<K1yamet giinu kesin hiikmiinii 
verecektir. l> Onlar arasmda adaletle hiikmedecektir. Kendisine iman 
edenleri cennete, kendisini inkar edenleri de ate§e koyacaktlr. Muhak
kak Allah onlarm i§lerine §ahiddir, si:izlerini muha.faza etmektedir, i~
lerini ve goniillerinin gizlediklerini iyi bilmektedir. 
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----- i Z A HI -----

Sabiiler ( ~Lal1- ~J~l...J1) : Klraetlerin ekseTisinde cchemze» ile, 
Nafi' ve Ebu Ca'fer k1raetlerinde de hemzesiz ccessabin, essabun» oku
nur ki bunda ya cchemze»nin yaye kalbiyle veya aslmda cchemze»siz 
olarak ccsabi»nin cem'i olmak iizere iki vecih miilahaza olunmu§tur. 

Arapc;a hemze ile ( (S;li ) vezninde ( 4l- ) me§hllr bir dinden 
diger bir dine c;lkana denilir. Kamus'ta der ki : ( l: .r.~ J ~~ _ ~ ) 

dininden ba§ka bir dine c;1ktl. (i ~~..:,~) niicum matla'mdan c;Ik.h, de
mektir. ibn Esir de, Minhac'mda der ki : Bir kimse dininden b3.§ka b1r . . 
dine c;1ktl~ zaman; ( ~W~ ) denilir. Kurey§'liler Islam'a dahil alan-
lara ccmasbu» ve miisliimanlara ccsuoat» derlerdi ki; Kadi, kudat gibi 
sabi'nin cem'idir. ilh. Sabi ise genc;lik cehai.et sev'das1yla bir §ey'e 
meyl ii mahabbet etmek manasma ccsabv» ve ccsab·.re»den ism-i faildir 
ki, hevai ve a'§i.i:fte demek gibidir. Bundan ba§ka ccsabi'in» muhaffefi 
de olur. Fahruddin Razi demi§tir ki: Hemze ile k1raet manay1 tefsire 
c;ok yakmd1r. Zira ehl-i ilim; sabii; bir dinden c;1k1p ba§ka bir dine gi
rendir, demi§lerdir. E,bu Hayyan'm ifadesine gore de; me§hur bir din
den t;lklp ba§ka bir dine girendir. l§te bu mana, kelimenin tam arap
~ olan man8:s1d1T. Tam arapc;a olan bu mef'huma nazara.n sa biin ve sa
biun; isla.m, Yahudi ve 'H1ristiyan dinlerinden haric olanlar, manasl
na bir ta'mimi ifade etmi§ olur ki; mii'minler, yahudiler, hlristiyanlar 
vesaire demek gibidir. 

'S'onra : Sabie, sabiin, sabiun veya sabin ve ~abun eski bir din ve
ya ozel mezhebe mensub bir taifeye, bir millete isim olarak 1tlak edi
lir. Bu manaya gore kelimenin ash arapc;a olup olmad1g1 ihtilafh'd1r. 
Arapc;a olduguna gere zikrolunan ( Ul- ) veya sabi manalanmn bi
rinden almmad1r. Arapc;a olmayip Siiryani gibi diger bir lisandan alm
ffil§ olduguna gore ise ash; sabidir. ~it Aleyhisselam'm ikinci oglu ve
ya idris Aleyhisselam'm oglu oldugu iddia edilmi'§tir. Bu i'htilatm neti
cesine gore anla§Ihyor ki bunlar kendilerine sabiy demi§lerdir. Arab 
da gerek bunlara ve gerek benzerlerine sap1k veya niicum-perest ma
nasma Sabii veya Sabi Itlak etmi§lerdir. 

Bunlar kimlerdir? Ve bu nas1l bir mezheb veya dindir? Kaml1s'ta: 
Sabiun Nuh Aleyhisselam'm dini iizere bulunduklanm zu'mederler ve 
klbleleri, msf-1 nehar s1rasmda §imal riizgarmm estigi yerdir, diyor. 
Tehzib'de ise; sabiun bir kavmdir ki, dinleri H1ristiyan dinine benzer. 
Ancak kibleleri Cenub riizgarmm estigi yerdir. Ve Nuh Aleyhisselam'
m dininde olduklanm soylerler, denmektedir. Miifessirlerin k1saca be
yanlanna gore; bunlar Yahudi ile H1ristiyan veya Yahudi ile Mecl1si 
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veya H1ristiyan ile Meclisi arasmda bir taifedir ki hem ehl-i kitab de
nebilecek cihetleri veya s1mf1, hem de mii§rik veya putperest denecek 
cihetleri veya s1mf1 vard1r. Diyanetlerinin ash idris veya Nuh Aleyhis
selam dini ol'dugu da soylenmi§, esasmda melaike veya niicuma kul
luk ettikleri ve putperest olduklan da soylenmi§tir. Anla§Illyor ki; sa
biilik esas itibanyla miinzel olmas1 melhuz ve fakat miirur-i zaman 
ile felsefi ve siyasi te'sirler altmda bir\!ok inhiraf ve degi§ikliklere ma'
ruz olarak bir gizlilik veya batmilik iktisab etmi§ eski bir mezhebdir. 
Ve en azmdan bunlan ilk Sable ve son Sabie olmak iizere miilahaza 
ederek, yerine gore aralanndaki mii§terek ve ayn yonler bulunabile
cektir. · Tarihi nokta-i nazarla ilk Sabie Hind'de ve eskl M1s1r'da Siir
yani ve K1ldani'lerde en gok bir farkhhk ile cari olmu§ bir mezhebdir. 
Ve mamafih bu mezhebi en ziyade temsil edenler; Siiryani ve Kilda
ni'lerdir. Eski Yunan ve Bizans dinleri de bunlarm bir inikas1d1r. Son 
Sabie ise Beni :hsrail, iran, Yunan, Roma ve saire gibi muhtelif killtiir
ler altmda kalmi§ olan Siiryani ve Kildani enkaz1d1r kl kalmtllan Ce
zire ve Musul taraflarmdaki Nabatiler olmu§tur. Ab'basiler devrinde 
Yunan eserlerini arapgaya terciime eden Sabit Ibn Kurra gibi filozof 
ve miit'ercimler bunlardan idi. ibn E.bu Useybia'mn Uyun el-Enba isim
li eserinde: Ebu'l Hasan Sabit ibn Kurra el-Harrani, Harran'da ikamet 
eden Sabie'den idi. Mezhebine miiteallik olarak riisum, furuz ve siinene 
dair, olillerin tekfin ve definine dair ve sabiilerin i'tikadma dair, ta
haret ve necasete dair risaleleri vard1r. Oglu Sinan ibn Sabit, Her
mes'in kanunlanm arapgaya nakletmi~tir . Ve deniliyor ki; sabifu1'un 
nisbeti (' ~~ ) 'ad1r. Bu da idris Aleyhisselam'm oglu ( .kl1 ) 't1r. ilh. 
diye mezkurdur. 

~ihabiiddin Ahmed ibn Fazlullah el-Omeri, Mesalik el-Ebsar'm
da ve Ebu'l-Fi'da Tarih'inde E:bu'l-Magribi'nin kitabmda nakledildigine 
go:re, U'mmet-i Siiryan en eski milletlerdendir. Ve bunlarm milletleri 
sabiin milletidir. Bunlar dinlerini ~it ve idris Aleyhisselam'dan aldlk
lanm soylerler. ~it"e atfeyledikleri kitablan vard1r. Buna Suhuf-i ~it 
derler. Bunda kerem, §ecaat, s1dk, garibe taraftarhk gibi mekarim ve 
mehasin-i ahlak zikr ve emredilmi§ ve kotiiliikler zikrolunup kagmil
Jnasi emrolunmu§tur. Sabiin'in bir tak1m ibadetleri de vard1r. Ezciim
le yedi vakit namazlan vard1r ki be§ vakti miisliimanlarmkine tevatuk 
eder. Altmc1s1 ku§luk, yedincisi de gecenin tam altmc1 saatmdad1r. Na
mazlan niyyet ve bir de ba§ka bir §ey kan§tlnlmamak i'tibanyla miis
liiman namazma benzer. Riiku'suz ve siicudsuz cenaze namazlan da 
vard1r. Otuz veya yirmi dokuz giin orug da tutarlar, orug ve iftarlarm
da hilale riayet ederlerdi. 0 suretle ki f1tlrlarmda giine§, hamel bur
cuna dahil olmu§ bulunurdu ve gecenin son \!eyreginden giine§in kur-
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sunun gurubuna ka.dar oru9 tutarlard1 ve Hamse-i Miitehayyire deni
len y1ld1zlann §eref yuvalarma ini§lerinde bir tak1m bayramlan var
dir. Ve Hamse-i Miitehayyire : Zuhal, Mii§teri, Merih, Ziihre, Utarid'dir. 
Mekke'ye t?.'zim de ederler. Fakat Harran zahirinde bir yerleri vard1r 
ki oraya haccederler ve M1s1r Ehramma da ta'zim ederler. Ve bunlarm 
biri ~it ibn Adem'in kabri, diger biri Uhnuhun (idris'in) kabri, biri 
de nisbet olunduklan Sabi ibn idris'in kabri oldugu iddiasmdadirlar. 
Ve giine§in §eref burcuna giri§ giiniine ta'zim ederler. ibn Hazm de
mi§tir ki; Sabiilerin mensub olduklan din; dinlerin en eskisi ve bir za
mana kadar diinyada galib olamd1r. Nihayet bir tak1m yenilikler ih
das ettiler ve bunun iizerine Cenab-1 Allah bunlara Hazreti ibrahim'i 
gOnderdi. 

§ehristani, el-Milel ve'n-Nihal'inde dinler tarihi nokta-i nazarm
dan der ki : ibrahim Aleyhisselam zamanmda biitiin be§er f1rkalan iki 
sm1fa raci' bulunuyorldu : Sft.bie, Hunefa. Sft.bie; •biz ma'rifetullah'da 
ve Allah'a taat1 ve emirlerle hiikiimleri tammakda bir miitavass1ta 
muhta'CIZ. Lakin 0 miitevasslt ruhani olmak lazlmdlr. <;iinkii ruhft.niler 
mukaddes, temiz ve Rabb'iil Erbab'a yakmd1rlar. Cismaniler ise bizim 
gibi yerler, i9erler ve bizim gibi be§ere itaat ederseniz hiisranda kalir
smiz, derlerdi. Hanifler de; biz be§eriz, ma'rifet ve taatta be§er cinsin
den bir miitevass1ta muhtac1z, bir be§er ki taharet ve 1smette, te'yid 
ve hikmette derecesi miicerred ruhanilerden daha yiiksek olsun. Be
§eriyeti haysiyyetiyle bize benzer, ruhaniyyeti cihetiyle bizden farkll 
olsun da; ruhaniyyeti taraflyla vahiy alsm, be§eriyeti tarafiyla da in
San tiiriine tel'kin eylesin. Derlerdi ki : Kur'an'da yer alan «De ki : Ten
zih ederim Rabb1m1, ben peygamber olarak gonderilmi§ bir be§erden 
ba§kasi degilim. », «De ki : Ben sadece sizin gibi bir be§erim. Yalmzca 
bana vahy olunuyor.>> ayetleri bu anlama i§arettir. Fakat yalmz ru
hani tevassutu benimsemek isteyen Sabie, s1rf rO.haniyyata iktisar et
meye, dogrudan dogru aymlarma tekarrub ederek onlardan bizzat te
lakkiyatta bulunmaya da 9are bulamadilar. Binaenaleyh bir k1Sm1 tut
tular ruhaniyyatm ma'bedlerine iltica ederek bunlardan istimdada 
kalktilar ki bu ma'bedler, yedi gezegen ve baz1 sabit yild1zlar adma ya
pilmi§tir. Bu suretle Rum Sabie'sinin s1gmag1 gezegenler, Hind SAbie'
sinin s1gmag1 da sabit y1ldizlar olda. Bir 9ogu da ma'bedlerden §ahis
lara, yani y1ldizlann Rum'da tabiatlan, Hind'de havaslan nazar-1 i'ti
bara almarak astronomik §ekillerine gore yap1lan mii§ahhas timsal
lerine tenezziil ettiler. Miicerred ruhaniyyet taassuhu bOyle Zlddma do
nii§iip canh alan be§erin kendini unutarak ruhsuz cisimler oniinde zil
let i~inde goriinmeye miincer oldu. Ve bu, temsili ruhaniyyet saylld1. 
Bunlar dii§iinemiyorlardl ki, bu temsillerin dolaYJsiyla delalet ettigi 
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ruhaniyyet miicerred ruhaniyyet degil, nihayet be§erl ruhaniyyetin 
bir temsili oluyordu. Fark edemiyorlard1 ki; bu temsiller Yild1Zlardan 
ve onlann ruhaniyyetlerinden evvel bir be§eri ruhun yanh§ tasavvur 
ve temayiillerinin sap1kllgm1 Hade ederler. i§te bunlardan «Ashab-1 
Heyakil» denilen evvelki f1rka y1Id1zperest, Ashab-1 E§has alan ikinci 
f1rka da putperesttirler. ibrahim Alayhisselam her iki f1rkay1 kavlen 
ve fiilen k1rarak miisamahas1 ve koJ.ay davram§1)"la biiyiik bir millet 
ve ulu bir §eriat, saglam bir din, dogru bir yol alan Hanifligi takrlr ve 
ta'mim etti. Onun evlactmdan bulunan enbiyamn hepsi de bunu takrlr 
ediyarlardL Ozellikle §erlat1m1zm sahibi Muhammed Mustafa (Sallalla
hii Aleyhi Sellem) bu takrirde en son noktaya ve en iist maksada: 
eri§ti. Burada en §ayan-1 dikkat nokta §Udur ki; tevhid, hanifligin rii
kiinlerinin en ozelidir. Bunun i<;in Kur'an'da zikrolundugu he·r yerde 
hanifllk §irkin reddi ile birlikte zikredilmi§tir. (Elmahh, Hak Dini 
Kur'an Dili, II, 1750-1754) 

----- oOa -----

18 -- Goklerde ve yerde olanlann; gune~, ay, yilchz
lar, daglar, aga9lar, hayvanlar ve insanlarm bir9ogunun 
Allah'a secde ettiklerini gormuyor musun? insanlann bir 
9ogu da azab1 haik etmi~tir. Ve Allah'1n al9altt1g1 kimseyi 
yukseltebilecek yoktur. Suphesiz ki Allah, ne dilerse ya
par. 

AllaJh Teala, zatmm tek ve artag1 olmaks1zm Jbadete miistehak ol
dugunu, her §eyin isteyerek veya i.steme,yerek O'nun azameti kar§1Smda 
secde ettigini, secde etmeye tahsis edilen her §eyin secdelerini haber 
veriyar. Ba§'ka bir ayette : «Allah'm yaratt1g1 §eylerin golgelerinin sa
ga sola vurarak, boyun egip Allah'a secde ettiklerini gormiiyorlar m1?» 
(Nahl, 48) buyururken burada da §6yle buyurur : G6klerde melekle
rin; yerde insam, cini, hayvanlar1 ve ku§lan ile her c;e§it canhnm AI-
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la:h'a secde ettigini gormuyor musun?n, «O'nu hamd ile tesbih etme
yen hi~ bir §ey yoktur.n (isra, 44). Allah Teala : «Gune§, ay ve yll
dtzlann Allah'a secde ettiklerini gormuyor musun?n buyurmu§tur. Bun
lar O.zellikle ve ismen zikredilmi§lerdir. Zira Allah'm di§mda ibadet edi
len §eyler bunlard1r. Allah Teala, bunlarm da yaratlc1larma secde et
tiklerini, onlann yeti§tirilip Allah'm emrine musahhar kilmd1klanru 
beyan etmi§tir. ccGune§e ve aya secde etmeyin. Eger O'na ibadet et
mek isteyen kimselerseniz onlan yaratml§ olan Allah'a secde edin.n 
(Fussilet, 37). Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde Ebu Zerr (r.a.) den 
rivayet edilen bir hadiste o, §oyle demi§tir : Allah Rasulu (s.a.) bana : 
~u gline§ nereye gider biliyor musun? diye sordu. Ben: Allah ve Ra
sulu en iyi bilir, dedim. ~oyle buyurdu: Muhakkak o gider, Ar§'m al
tmda secde eder, soma emir bekler. Ona : Geldigin ye·re don, denilmesi 
yakmd1r. Mlisned'de, Ebu Davud'un Sunen'inde, Nesei ve ibn Mace'
deki Kuslif hadisinde §byle buyrulur: Muhakkak gune§ ve ay Allah'm 
yaratlklarmdan iki yaratlktlr. Onlar birisinin olumu veya hayatl i~in 
tutulmazlar. Fakat Allah Teala yarat1klanndan bir §eye tecelli ettigi 
zaman, o '§ey Allah'a boyun eger. Ebul-Aliye der ki: Gokte hi~ bir yil
dlZ, gune§ ve ay yoktur ki batt1g1 zaman Allah i~in secdeye kapanma
sm. Sonra kendisine izin verilinceye kadar secdeden aynlmaz. Dogaca
gi yere donunceye kadar sag tamfmda durur, yerini allr. Daglarm ve 
aga,~la:rm s·ecdelerine gelince; bunlann secdeleri golgelerinin sag ve 
sollarma mey.letmesidir. ibn Abbas'tan rivayete gore o, §Ciyle demi§tir : 
Bir adam geldi ve : Ey Allah'm el~isi, bu gece ru'yamda kendimi gor
dlim. Sanki bir agacm arkasmda namaz k1hyordum. Ben secde ettim. 
Aga~ da benim secdem uzerine secde etti. Onun §Ciyle dedigini i§ittim : 
Ey Allah'Im, bununla benim i~in katmda mukafat yaz. Benim bir gu
nahiml al~alt. Bunu benim i\!in katmda bir azlk k1l. Kulun Davud'dan 
kabul ettigin gibi bunu benden kabul et. ibn Abbas der ki : Hz. Pey
gamber (s.a.) bir secde ayeti okudu, soma secde etti. (Secdede) o ada
mm agacm sozu olarak haber verdigi gibi sayledigini Wttim. Hadisi 
Tirmizi, ibn Mace ve Sahih'inde ibn H1bban rivayet etmi§lerdir. Ayet
teki ( ':-'IJ..UI ) keUmesi, butun hayvanlard1r. imam Ahmed'den riva
yet edilen bir hadiste belirtildigine gore; Allah Rasulu (s.a.), hayvan
lann s1rtlannm minberler edinilmesini yasaklami§tlr. Oyle binitler var
dlr ki; bineninden Allah'1 daha ~ok zikreder ve ondan daha hayirhdrr. 
ccinsanlardan bir~ogunun AUah'a (isteyerek, se~erek ve bununla Al
lah'a tapmar'aik) secde ettiklerini gorurslin. (Secdeden imtina.' eden. 
yiiz \!eviren ve buyiiklenen) bir <;!Ogu da azab1 hak etmi§tir. Ve Allah'm 
al~alttlg1 kimseyi yiikseltebilecek yoktur. §uphesiz ki Allah, ne dilerse 
yapar.n 
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ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ahmed ibn ~eyban er-Ramli. .. Hz. 
Ali'den rivayet eder ki o, §6yle demi§tir: Ali'ye : ~urada bir adam ira
de hakkmda konu§uyor, denmi§ti. Hz. Ali ona: Ey Allah'm kulu, .A.llah 
seni diledigi gibi mi yoksa senin diledigin gibi mi yarattl? diye sordu. 
0 : Diledigi rgibi yaratt1, dedi. Diledigi zaman m1 yoksa senin diledigin 
zaman m1 seni hastalandmr, diye sordu. Bilakis diledigi zaman, dedi. 
0 diledigi zaman m1 yoksa sen diledigin zaman m1 sana §ifa verir? di
ye sordu. 0 diledigi zaman, dedi. Seni istedigin yere mi yoksa dile:digi 
yere mi koyar? diye sordu. Bilakis diledigi yere, dedi. Hz. Ali §6yle de
di : Allah'a yemin olsun ki eger bundan ba§kasm1 soylemi§ olsaydm, 
gozlerinin bulundugu yere (kafana) klh\!la vururdum. Ebu Hiireyre'
den rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§ : 
Ademoglu sec:de ayettini okudugu zaman §eytan aglayarak uzakla§Ir, 
aynhr ve §'Oyle der : Yaz1klar olsun; Adem'oglu secde ile emr1olundu da, 
secde etti ve cennet onun oldu. Ben secde ile emrolundum da kar§l gel
dim (secde etrnekten imtina' ettim) cehennem benim i\!in hak oldu. 
Hadisi Muslim rivayt etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ha§im ogullan koJ.esi Said ve Ebu Ab
durrahman el-Mukri'nin.. . Ukbe ibn Amir'den rivayetlerine gore o, 
§Oyle dermi§ : Ey Allah'm el\!isi, Haec suresi Kur'an'm diger yerlerine 
iki secde ile mi iistiin k1lmd1? dedim. Evet, kim onlarda secde etmez
se; onlan okumasm, buyurdu. Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi, Abdullah 
ibn Lehia kanahyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi, hadisin isnadmm sag
lam olmad1g1m soyler. Ancak bu §iiphelidir. Zira ibn Lehia, i§itme kay
rum a\!Ik\!a belirtmi·§tir. imamlar onu \!ogu kere tedlis ile ay1plarlar. 
Ebu Davud, Merasil'de der ki: Bize Ahmed ibn Amr ibn es-Serh'in ... 
Halid ibn Ma'dan'dan rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§
tur : Haec Suresi, Kur'an'm (diger) surelerine iki secde ile iist·iin kl
lmdL Ebu Davud hadisin ba§ka kanallardan rivayetini kasdederek bu 
hadisin miisned oldugunu s6ylerse de bu, sahih degildir. Hafiz Ebu 
Bekr (ibn Ibrahim ibn Ismail el-Ciircani e§-~afii) el-ismaili der ki : 
Bize ibn Ebu Davud'un ... E.bu Cehm'den rivayetine gore Hz. Orner, 
Cabiye'de iken Haec suresini okumu§ ve iki kere secde etmi§; Muhak
kak ki bu (sure), iki secde ile iistiin kilmmi§tlr, demi§tir. Ebu Davud 
ve ibn Mace'nin Haris ibn Said el-Uteki kanahyla .. . Amr Ibn el-As'tan 
rivayetlerinde Allah Rasulii (s.a.) Amr ibn el-As'a Kur'an'dan on be§ 
secde okutmu§tur. Bunlardan iigii el-Mufassal (gurubundaki) sureler
dedir. Haec suresinde de iki secde vard1r. Biitiin bunlar birbirini kuv
vetlendiren §ahidlerdir. 

Tefsir, C. X. F . 341 
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19 - Bunlar <;eki$en iki dll$man gruptur. Rablan 
hakkrnda <;eki$mi$lerdir. 0 kufredenler i<;in ate$ten elbi
seler kesilmi$tir. Ba$lan ustunden de kaynar su dokule
cektir. 

20 Bununla kannlanndakiler ve derileri eritilir. 
21 Demir kam<;Ilar da onlar i<;indir. 
22 Ne zaman oradan, oradaki rztrnlbdan <;Ikrp kur-

tulmak isteseler; her defasrnda oraya geri <;evrilirler. Ya
krcr azabl tadln, denir. 

Buhari ve Muslim' in Sahih'lerinde Ebu Miclez kanallyla. . . Ebu 
Zerr'den rivayete gore o, «Bunlar 9eki~en iki dii§man gruptur. Rablan 
hakkmda geki~mi§lerdir.n ayeti Hamza ve iki arkada§J ile Utbe ve iki 
arkada§l hakkmda Bedir giinii miibareze ettiklerinden otiirii nazil ol
mu§tur. Bu ayetin tefsirinde Buhari'nin lafZl boyledir. Sonra Buhari 
der ki : Bize Haccac ibn Minhal'in ... Ali ibn Ebu Talib'den rivayetin
de o, §Oyle demi§tir : Rahman'm huzurunda k1yamet giinii hasimla§
mak iizere diz <;okeceklerin ilki benim. (Ravi) Kays der ki : Onlarm 
hakkmda ccBunlar 9eki~en iki dii~man gruptur. Rablan hakkmda (;8-

ki~mi§lerdir.n ayeti nazil oldu. Bunlar Bedir giinii miibareze edenler
dir ki Hz. Ali, Hz. Hamza ve Ubeyde ile ~eybe ibn Rabia, Utbe ibn Ra
bia ve Velid ibn Utbe'dir. Hadisi sadece Buhari tahric etmi§tir. 

Katads'den rivayetle Said ibn Ebu Arube ccBunlar 9eki§en iki 
dii§man gruptur. Rablan hakkmda 9eki§mi§lerdir.n ayeti hakkm
da §6yle diyor : Miisliimanlar ve kitab ehli 9eki·§tiler de, kitab eh
li : Bizim peygamberimiz sizin peygamberinizden oncedir. Bizim 
kitab1m1z sizin kitabm1zdan oncedir. Biz Allah'a sizden daha layJ
gJZ, dediler. Miisliimanlar da : Bizim kitab1m1z biitiin kltablar hakkm
da hiikiim vermi§tir. Bizim peygamberimiz peygamberlerin sonuncu-
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sudur. Biz Allah'a sizden daha layigiz, dediler. Allah Teala islam'1 ona 
d~manhk edenlere iistiin k1ld1 ve : <<Bunlar c;eki§en iki dii§man grup
tur. Rablan hakkmda c;ek'i§mi§lerdir.)) ayetini indirdi. Avfi de ibn Ab
bas'tan 'boyle rivayet etmi§tir. ~u'be'nin Katade'den rivayetinde o, «Bun
lar c;eki§en iki dii~man gruptur. Ra,blan hakkmda c;eki§lili§lerdir.n aye
ti hakkmda §byle demi§tir: Dogrulayan (tasdik ehli) ve yalanlayan
dir. Bu ayet hakkmda Miicahid'den rivayetle ibn Ebu Necih der ki: 
Bu, oliimden sonra dirilme hakkmda c;ek'i§en kafir ve mii'minin misa
lidir. Yine ibn E:bu Necih'in rivayetinde Mucahid ve Ata' bu ayet hak
kmda: Onlar mii'minler ve kafirlerdir, demi§lerdir. ikrime ccBunlar ~e
ki§en iki dii"§man gruptur. Rablan hakkmda c;eki§mi§lerdir.)) ayet'i hak
kmda der ki : Bunlar cennet ve cehennemdir. Gehennem : Beni ceza 
i~in k1l, derken cennet de : Beni rahmet i~in kll, der. Mucahid ve Ata'
nm, buradan maksadm kafirler ve mii'minler olduguna dair sozii, bii
tun bu sozleri i~ine almakta, Bedir giinii k1ssas1 ile ba§kalanm da 
l~ermektedir. Muhakkak ki mii'minler Allah'm dininin muzaffer ol
masmi isterler. Kafirler ise iman nurunu sondiirmek, hakk1 yalmz bi
rakmak ve bat1h galib getirmek isterler. ibn Cerir'in de tercih ettigi 
gorii§ bu olup, bu gorii§ giizeldir. Bu sebepledir ki Allah Teala : «0 kiif
redenler i~in ate§ten elbiseler kesilmi~tir.n buyurmu§tur. Said ibn Cii
beyr : Bak1rdan elbiseier kesilmi§tir. Bak1r, kizdmld1g1 zaman e§ya ic;in
de harareti en §iddetli olandu, der. 

ccBa§lan iistiinden de kaynar su dokulecektir. (Ba§larma ka:ynar 
su dokiildiigii zaman) bununla kannlarmdakiler ve derileri eritilir.)) 
Said der ki: 0, eritilmi§ bak1rd1r. Karmlarmdaki yaglan ve organlan 
eritir. ibn Abbas, Mucahid, Said ibn Cubeyr ve ba§kalan da boyle soy
lemi§tir. Aym §ekilde derileri de erir. ibn Abbas ve Said : (Derileri de 
eriyip) dokiiliir, demi§lerdir. ibn Cerir der ki : Bana Muhammed ibn 
Musenna ... Ebu Hureyre'den, o da Hz. Peygamberden rivayet eder ki 
o, §oyle buyurmu§tur: Muhakkak kaynar su onlarm ba§lanna dokiiliir 
de kafatasma i§le.r, gec;er, nihayet ic;ine, karmna vanr. ic;inde olan §ey
Ieri parc;alar ve nihayet ayaklarma ula§Ir. i§te erime budur. Sonra eski 
haline c;evrilir. Hadisi Tirmizi de ibn Miibarek kanahyla rivayet et
mi§, hasen ve sahih oldugunu soylemi§tir. ibn Ebu Hatim de babas1 
kanallyla... ibn Mubarek'den bu hadisi rivayet eder. Sonra ibn Ebu 
Hatim der ki: Bize Ali ibn Hiiseyn'in ... Abdullah ibn es-S1rri'den riva
yetinde o, §oyle dem'i§tir : Melek ona bir kab1 hararetinden dolay1 iki 
k1skac; ile ta§Iyarak gelir. Onun yiiziine yakla§tlrd1g1 zaman tiksinir. 
Melek yanmdaki demirden bir kamc;1yr kaldmr ve bununla onun ba
§llla vurur da, beynini bo§altlr. Sonra kab1 onun beyninden a§ag1 dO
ker, bu beyninden karnma ula§Ir. i§te Allah Tealamn : «Bununla ka-
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rmlannda;kiler ve derileri eritilir.n kavli budur.Allah TeaJa : <<Demir 
kam~alar da onlar i\!indir.>> buyurur ki; imam Ahmed §6yle diyor: Bi
ze H:asan ibn Mlisa'nm . .. Ebu Said' den, onun da Allah Rasillii (s.a.) n
den rivayetinde o, §6yle buyurmu§tur: ~ayet demirden bir kam\!1 yer
yiiziine konulmu§ olsa, insan ve cinler onu yerden kaldlrmak i~in top
lansalardl, onu yerden kaldiramazlar'C:h. Yine imam Ahmed der ki : Bi
ze Musa ibn Davud ... Ebu Said el-Hudri'den rivayet eder ki Allah Ra
sulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Demirden bir kam~1yla daga vurulmu§ 
olsayd1; paramparc;a olur, sonra eski haline donerdi. ~ayet cehennem
dekilerden akan kan ve irinden bir kova diinyaya dokiilmii§ olsayd1, 
yeryiizii halkm1 koku§tururdu. ibn Abbas «Demir kam\!Ilar da onlar 
igindir.» ayeti hakkmda der ki : Bununla (onlara) vururlar da kar§l
sma gelen, isabet ettigi her organ dii§er. (i§te o zaman) helak olal1m, 
diye dua ederler. 

Allah Teala : «Ne zaman oradan, oradaki 1zt1rabdan \!lkip kurtul
mak isteseler; her defasmda oraya geri \!evrilirler.n buyurur. A'me§ Ebu 
Zabyan'dan, o da Selman'dan rivayet eder ki o : Ate§ simsiyahtlr. Onun 
alev ve korlan aydmlanmaz, demi§ sonra: «Ne zaman oradan, ora
daki 1ztlrabdan g1k1p kurtulmak isteseler ; her defasmda oraya geri \!ev
t·ilirler.» ayetini okumu§tur. Zeyd ibn Eslem de, «Ne zaman oradan, 
bradaki 1ztlrabdan g1k1p kurtulmak isteseler; her defasmda oraya geri 
gevrilirler.n ayeti hakkmda §6yle demi§tir : Bana ula§tigma gore ce
hennem ehli cehennemde teneffiis edemeyeceklerdir. Fudayl ibn iyaz 
der ki : Allah'a yemin olsun ki 91kma iimidleri olmayacaktlr. Zira eller 
ve ayaklar simsikl baglld1r. Fakat ate§in alevleri onlan yiikseltecek, de
mir kam\!Ilar onlan geri ~evirecektir. Allah Teala'nm : «Yak1c1 azab1 
tadm, denir.n ayeti; «Onlara : Yalanlay1p durdugunuz ate§in azab1m 
tadm, denir.n (Secde, 20) ayeti gibidir. Buramn anlam1 §Udur ki; on
Jar, soz ve fiili olarak azabla al .;altilacaklardir. 

23 - Muhakkak ki, Allah, iman edip salih ameller i~
leyenleri altmdan rrmaklar akan cennetlere koyar. Orada 
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altun bilezikler ve inciler tak1n1rlar. Ve oradaki elbiseleri 
pektendir. 

24 - Onlar soziin en giizeline ah~?tlnlmi;;lar ve oviil
meye lay1k olan Allah'1n dogru yoluna iletilmi§lerdir. 

Allah Teala, cehennem ehlinin durumunu - Allah onlarm duru
mundan bizi korusun- ve onlann ic;inde bulunduklan azab1, cezay1, 
yak1c1 azab1, bukag1lan ve onlar i~in haz1rlanan ate§ten elbiseleri zik
rettikten sonra, cennet ehlinin durumunu zikreder. Allah'tan fazh ve 
keremi ile bizi cennete koymasm1 dileriz. Buyurur ki : «Muhakkak ki, 
Allah, imfm edip salih ameller i§leyenleri altmdan 1rmaklar akan cen
netlere koyar.» Cennetin ortalanndan, kenar ve ktyllarmdan, aga~la
nmn ve kb§klerinin altmdan 1rmaklar kaynar. Cennet ehli onlan dile
dikleri ve istedikleri yere c;evirirler. uOrada (ellerine) altun bilezikler 
ve incil'er tak1mrlar.» Uzerinde ittifak olunan (s1hhatr miittefekun aleyh 
olan) bir hadiste Allah Rasulu (s.a.) §byle buyurmu§tur: Mu'minin 
slisu, zineti abdestin ula§tlgi yere kadar ula§Ir. Ka'b el-Ahbar der ki: 
Cennette oyle bir melek vard1r ki ismini vermek isteseydim, onun is
mini soylerdim. Allah'm yaratt1g1 gunden beri k1yamet glinune kadar 
cennet ehl'i ic;in sus, zinet e§yasi doker. l;layet ondan bir bilezik orta
ya \!Ikanlmi§ olsa1ydi; gune§in, aym nurunu kapattrg1 gibi gune§in §U
asmi kapat1rd1. 

Allah Teala : «Ve oradaki elbiseleri ipektendir.>> buyurur ki; ce
hennemlikler ic;in aynlan, kesilen (ate§ten) elbiseler~ mukahil bunla
rm elbiseleri ak atlas ve k1z1l atlas ile ipektendir. Nitekim ba§ka bir 
ayette §Oyle buyrulur : <rUzerlerinde ince· ye§il ipekli, parlak atlastan 
elbiseler vard1r. Gumu§ten bfleziklerle suslenmi§lerdir. Rablan onlara · 
tertemiz bir ic;ecek ic;irmi§tir. I§te bu, size i§lediklerinizin kar§Illg1d1r. 
Sa'yiniz me§kur olmu§tUr.» (insan, 21-22). Sahih bir hadiste de : 

~:(YI,_(~~ ·~, ~~~~ ~0:; ~~1;. ~~b 1_;.:~·~:-'i 

ipekli giymeyin. Zinl her kim dunyada ipekli giyerse onu ahiret
te giyemeyecektir, buyrulmu§tur. Abdullah ibn Ziibeyr der ki : Kim 
ah'irette ipek giymemi§se, cennete de girmemi§tir. Allah Teala: <eVe 
oradaki elbiseleri ipektendir.» buyurur. Allah Teala'mn: ccOnlar sozun 
en guzeline all§tmlmi§lardir.>> kavli §U ayetleri gibidir: «Iman eden
ler, salih arne! i'§leyenler altlarmdan Irmaklar akan cennetlere konu
lurlar. Rablaniun izni ile orada ebediyyen kahrlar. Onlann birbirine 
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sagllk temennileri de; Selam'd1r.>> (ibrahim, 23), «Melekler her kapi
dan yanlarma gel'ir. Sabrettiginiz i<;in selam size. Buras1 diinyamn ne 
giizel kar§Illgldlr, derler.n (Ra'd, 23-24), ccOrada bO§ bir laf, giinaha 
so'kacak bir §ey i§itmezler. Yalmz selama kar§Ihk selam i§itirler.>> (Va
kia, 25-26). Onlar giizel soz i§itecekleri bir yere iletilirler. ccOrada sag
hk ve selamla kar§Ilamrlar.n (Furkan, 75) Cehennem ehlinin 
kendilerini deh§ete dii§iirecek ve onlan cezaland1racak soz ile al~altl

lacaklan gibi bir duruma du<;ar olmayacaklard1r. Cehennem ehline 
(bunlarmkinin aksine) : «YakiCI azab1 tadm, denilecektir.n 

Allah Te,ala : «Oviilmeye lay1k alan Allah'm dogru yoluna iletil
mi.~lerdir.>> buyurur ki Allah'm kendilerine bah§etmi§ ve ihsan etmi§ 
oldugu nimetlerine kar§Ihk Rablanna hamd edecekleri bir yere eri§
tirilmi§lerdir. Nitekim sahib bir hadiste beUrtildigine gore : Onlara 
nefes allp vermenin ilham olundugu gibi, tesbih ve hamd etme 
de ilham olunacaktlr. Miifessirlerden baz1s1, <lOnlar soziin en giizeline 
all§trnlmi§lardir.>> ayetinde Kur'an'm kasdedildigini soyler. Buradan 
c<Lailahe illallah.>> soziiniin kasdedildigi de, me§rli' k1hnan zikirlerln 
kasdedildigi de . soylenmi§tir. ccOviilmeye lay1k alan Allah'm dogru yo
luna iletilmi§lerdir.» soziinden ise, diinyadaki dosdogru yol kasdedili
yor. Biitun bunlar bi'zim zikrettiklerimize z1d degildir. En dogrusunu 
Allah bilir. 

25 - Muhakkak ki o kufredenlere, Allah'1n yolundan 
ve yerli, yolcu butun insanlan e~it kildigimiz Mescid-i Ha
ram'dan ahkoyanlara ve orada zulm ile ilhada yeltenen
lere elim bir azabtan tattlnnz. 

0 Kiifredenler 

Allah Teala, mii'minleri Mescid-i Haram'a gelmekten ve orada 
haec farzlanm yerine getirmekten ahkoyan ve kendilerinin Mescid-i 
Haram'm dostlan oldugunu iddia eden katirlerin bu iddialanm redde
der. «Hem O'nun dostu degillerdir. O'nun dostlan ancak miittakiler
dir, ama onlarm <;ogu bllmezler.>> (Enfal, 34). Bu ayet, surenin Medi
ne'de nazil olduguna delildir. Nitekim Bakara sure~inde de: <<Sana ha-
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ram aydan ve onda sava§tan soruyorlar. De ki : 0 ayda sava§mak; bii
yiik bir giinahtlr. Fakat insanlan Allah yolundan allkoymak ve O'nu 
inkar etmek, Mescid-i Haram'a gitmelerine engel olmak, onun elhlini 
oradan ~akarmak, Allah katmda daha biiyiik giinahtlr.» (Bakara, 217) 
buyurulmu§tur. Burada da : «Muhakkak ki o kiifredenlere Allah'm yo
lundan, Mescid-i Haram'dan allkoyanlara ... » buyurur. Kiifiirlerine ila
veten onlarm s1fati, Allah'm yolundan ve Mescid-i Haram'dan insan
lan ahkoyma.landir. Gerc;ekte Mescid-i Haram'a insanlarm en lay1g1 
olan mii'minlerden Mescid-i Haram'a gelmek isteyenleri oradan c;evir
mektedirler. Bu ayet-i kerime'deki bu terkib Allah Teala'nm : «Onlar 
ki; inanmi§lardir ve kalbleri Allah'! anmakla huzura kavu§mU§tur. Dik
kat edin; gen;ekten kalbler, ancak Allah'! anmakla, huzura kaVU§UT.>> 
(Ra'd, 28) kavli gibidir. Yani onlarm s1fat1, kalblerinin Allah'm zikri 
ile siiklin bulmas1d1r. 

Allah TeaJa: «Yerli, yolcu biitiin insanlan e§it kildig1m1z Mes
cid-i Haram'dan allkoyanlar.» buyurur ki; onlar insanlan Mescid-i 
Haram'a ula'§maktan men'ediyorlar. Halbuki Allah Teala oraYJ herkes 
igin e§it, me§ru' kilmi§tlr. Orada oturan ile evi oradan uzak olan ara
smda bu hususta hig bir fark yoktur. Yerli, yolcu biitiin insanlar e§it
tirler. Mekke evleri ve meskenleri hususunda biitiin insanlann e§itligi 
de buradantilr. Nitekim ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, 
«Yerli, yolcu biitiin insanlan e§it klldigimiz .. ·" ayeti hakkmda §6yle 
diyor : Mekke ehli ve ba§kalan Mescid-i Haram'a iner, orada konaklar. 
Miicahid der ki : Yerli ve yolcu biitiin insanlar e§ittk Mekke ehli ve 
ba§kaJan dereceleri itibanyla orada e§ittirler. Ebu Sa.lih, Abdurrahman 
ibn Sfubit, Abdurrahman Ibn Zeyd de boyle soylemistir. Abdiirrezak'm 
Ma'mer'den, onun da Katade'den rivayetine gore; orada Mescid-i Ha
ram'm ehli He ora halkm~Slan olmayan e§ittir. 

~afii ve Ishak Ibn Rahuyeh Mescid-i Hayf'da bu meselede Ahmed 
ibn Hanbel'in de bulundugu bir mediste ihtilat etmi§tiler. ~afii, -Al
lah ona rahmet eylesin- Mekke evlerinin miilk edinilecegi, miras bi
rakila bilecegi ve kiralanabilecegi gorii·§iindeydi. Bu gorii§iine Ziihri ka
nahyla ... Usame ibn Zeyd'den rivayet edilen §U hadisi delil getirdi : 
Usame ibn Zeyd demi§ ki: Ey Allah'm elgisi, yarm Mekke'deki evinde 
mi konaklayacaksm? Allah Rasulii: Ukayl bize ev mi b1raktl ki? de
yip sonra da: Kafir miisliimana, miisliiman da kafire mirasp olamaz, 
buyurdu. Bu hadis Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde tahric edilmi§
tir. imam ~Mii'nin <tiger bir delili de §Udur : Orner ibn Hattab Mek
ke'de Safvan ibn Umeyye'den bir ervi dart bin dirheme satm ahp oray1 
haptshane olarak donatmi§. Tavfrs ve Amr ibn Dinar da boyle soyle
mi§lerdir. Ishak ibn Rahuyeh ise, Mekke evlerinin miras birakilarna
yacagl ve kiralanamayacag1 gorii§iindeydi. Bu, Seiei'ten bir gurubun 
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da mezhetbidir. Mticahid ve Ata bunu a\!1kc;:a bel'irtmi§lerdir. ishak ibn 
Rahuyeh aynca Ibn Mace'nin Ebu Bekr Ibn Ebu ~eybe kanahyla ... 
Alkame ibn Nadle'den rivayet ettigi §U hadisi deli.l getirmi§tir : Allah 
Rasulti (s.a.), Ebu'bekir ve Orner vefat ettiklerinde, Mekke e,vleri an
cak Saibe (Allah ic;:in serbest birak1lm1§) olarak c;:agmllrd1. ihtlyac1 
olan orada kahr, ihtiyac1 olmayan da ba§kasm1 orada iskan ederdi. 
Atbdtirrezzak'm ibn Mticahid kanallyla ... Abdullah ibn Amr'dan riva
yetinde o : Mekke evlerinin satl§l ve kinUanmas1 helfU degildir, demi§
tir. 

Yine Abdtirrezzak, ibn Ctireyc'den rivayetle der ki : Ata Harem'
de kiray1 yasaklar ve bana Orner ibn Hattab'm Mekke e·vlerine, hac1lar 
arsalarma konaklamasm d}ye kap1 konulma.sm1 men'ettigini ha
ber vetrirdi. E:vine kap1 koyanlarm ilki Stiheyl ibn Amr olrnu§tu. 
Orner ibn HatM.b ona bu konuda haber gonderdi de, Stiheyl: Ey mi.i'
minlerin emiri, beni gozet. Ben bir tacirim. Binitimi koruyacak, hap
sedecek iki kap1 edinmek istedim, dedi. Hz. Orner de : 0 halde bir befis 
yok, buyurdu. A'bdtirrezzak'm Ma'mer kanallyla... Mticahid'den riva
yetinde Orner ibn Hattab §Oyle demi§tlr : E.y Mekke ahalisi, yolcular 
diledikleri yere inmesinler diye evlerinize kap1lar edinmeyin. Yine Ab
dtirrezzak'm Ma'mer kanahyla ... Ata'dan rivayetinde o, §Oyle dermi§ : 
Yerli ve yolcu btittin insanlar e§it kllmml§tlr, diledikleri yere iner, ko
naklarlar. Darekutni'nin ibn Ebu Necih kanahyla Abdullah ilbn Amr'
dan mevklif olarak rivayetine gore: Kiim Mekke evlerinin kirasm1 yer
se ate§ yemi§ olur. 

imam Ahmed de orta yolu ta'kib ederek ve delillerin arasm1 bir
le§tirerek : Mtilk edinilir, miras o1arak b1rak11ltr ve fakat kiralanmaz, 
demi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala : «Orada zultim ile ilhada yeltenenlere elim bir azab
tan tattmnz.» buyurur. ( ... ) 

ibn Ctireyc'in ibn Abbas'tan rivayetine gore ayetteki ( f' ) ke
limesi, kaslid anlammdad1r. Yani kim te'vili mtimktin olmaksJzm ~1kc;:a 
ve hakstz olarak ilhada yeltenirse, Allah onlara elim bir azab tattlra
caktlr. Yine ibn Abibas'tan riv;ayete gore Ali ihn Ebu Talha, bu keli
meyi §irk ile at;Iklami§tir. Mticahid. : Orada Allah'tan ba§kasma tapl
rulmasldlr, delffi\i§tir. Katade ve bir c;oklan da boyle ooyler. ibn Abbas'
tan rivayetle Avfi, bu kelimeyi §Oyle ac;:1klar: Bu, Allah'm Mescid-i Ha
ram'dan sana haram k1lm1§ oldugu g1ybet, sozlti tecavtiz veya oldtirme 
gibi §eyleri helal kabul ederek sana haks1zhk etmeyene haks1zhk et
men, seninle dovii§meyen, seni oldtirmeye kasdetmeyeni oldtirmendir. 
l§te ki§i bunu yaptlg1 zaman elem verici azab ona vacib olmu§tur. Mti
cabid de bu keUmeyi : Orada kotti amel i§lemektlir, diye ac;1klar. Ha-
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rem'in hususiyetlerinden birisi de, yolcunun (Harem'e di§ail'dan ge·le
nin) orada yaptlg-J. k.Ottiliige kar~1hk cez•alandmlmasidlr. Yapmami§ ol
sa dahi kottiliige azmetmi§ olmas1, ce1z'aland1rma i\!in yeterlidir. Nite'" 
kim Ibn E.bu Hatim Tefsir'inde der ki: Bize Ahmed ibn Sinan'm ... Ab
dullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, «Orada zulm ile ilhada yel
tenenlere ... >> .a yeti hakk1nda §6yle demi§tir : ~a yet birisi orada en uzak 
Aden'den dahi gelip zulm ile ilhada yeltenmi§ olsa, Allah Teala ona 
elim bir azabtan tattmr. §u'be der ki : 0 (Ravi) haldisi bize me:I'fu' ola
rak rivayet etti. Ama ben anu size merfu' olarak rivayet etmiymum. R8... 
vi Yezid lder ki : 0, hadisi merfu' olarak rivayet etlrnil§tir. Hadisi imam 
Ahmed de Yezid ibn Harun'dan rivayet etmi§tir. Ben de derim ki: Bu 
hadisin isnad1, Buh'ari'nin §artlanna gore sahihtir. Mevkuf alarak ri
vayeti, merft1' . alarak rivayetinden daha dagrudur. Bu sebepledir ki 
~u'be, Ibn Mes'ud'un so·ziinden olarak mevkUf §ekilde rivayet etmi§tir. 
Aym §ekilde Esbat da SMyan es-Sevri kanahyla ... ibn Mes'ud'd'an ha
disi mevkUf olarak rivayet eder. En dagrusunu Allah bilir. Servri'nin 
Siiddi kanahyla... Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; o, §6y
le demi§tir: Orada kottiliige yeltenen hi<; bir kimse yaktur ki bu, onun 
aleyhine yaz1lrm§ olmasm. En uzak Aden'den bir adam bu Beyt'de bi
rini bldiirmeye yeltense, Allah Teala ana elem verici azabtan tattmr. 
Dahhak i1bn Miizahim· de boyle soylemi§tir. Siifyan'm Mansur'dan, 
onun da Miicahid'den rivayetine gore oradaki ilhad: Allah'a yemin ol
sun ki hay1r, Allah'a yemin olsun ki evet, sozleridir. Bu soziin bir ben
zerini Miicahid'den, a da Abdullah ibn Amr'dan rivayet etmi§tir. Said 
ibn Ciibeyr: Hizmetc;iye so·vme ve bundan daha yukarrs1 zuiiimdiir, 
demi§tir. Siifyan es-Sevri'nin Abdullah ibn Ata kanahyla... ]bn Ai::' 
bas'tan rivayetinde o, ((Orada zulm ile ilhacta yeltenenlere ... n ayeti hal 
kmda: Emirin orada!ki tic'aretidir, demi§tir. ibn bmer'den rivayete 
gore ise, (orada) yiyecek satllmasl ilhadd1r. Ha:bib ibn Ebu Sabit «Ora
da zulm ile ilhada yeltenenlere ... » ayeti hakkmda: Mekke'de ihtikar 
yapan, demi.~tir. Bunu bir \!Oklan soylemi§tir. ibn Ebu Hatim der ki: 
Bize habamm ... Ya'la ibn Umeyye'den rivayetinde AUah Rasulii (s.a.) 
Mekke'de yiyecek ihtikan ilhadd1r, buyurmw~tur. 

ihn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ziir'a... ibn Abbas'tan rivayet 
eder ki o, «Orada zulm ile ilhada yeltenenlere .. . >> ayetihakkmda §oyle 
demi§tir: Abdullah ibn Uneys hakkmda nazi! olmU§tur. Allah Rasulii 
(s.a.) birisi muhacir, digeri ansar'dan alan iki ki§i ile bklikte onu gon
dermi§ti. Nesebleri konusunda birbirlerine kar§l oviinmeye ba§ladilar 
da, Abdullah ibn Uneys k1z1p ans:ardan olan adam1 oldiirdii, sonra is., 
lam'dan doniip Mekke'ye kac;tl. Onun hakkmda : «Orada zulm ile ilha-
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da yeUenenlere .. . n ayeti nazil oldu. Yani: Kim islam'dan saparak 
ilhad ile Harem'e Utica ederse. 

Bu haberler her ne kadar bunlarm i'lhaddan olduguna delalet 
ederse de, i·l'had bunlardan daha geneldir. Bilakis bu haberlerde bun
lardan daha ag1r olanlarma da bir tenbih va.:rd1r. Bu sebepledir ki Fil 
Ash·a'bl Beyt'i tahrib etmeye yeltendikleri zaman Allah Teala onlarm 
uzerine Ebabil ku§lan gonderdi, «Onlarm uzerine pi§kin tugladan ta§
lar at1yorlard1. Nihayet onlan yenik ekin yaprag1 gibi yap1verdi.» (Fil, 
4-5), onlan helak buyurdu ve Beyt'e kar§I kottiluk murad edenler ic;in 
onlan bir ibret k1ld1. Bu sebepledir ki bir hadiste Allah RasO.lu (s.a.) 
§byle buyurmu§tur : Bir ordu bu Beyt'e kar§I sava§ i\!in yola c;Ikmi§tl. 
<;ol bir araziye geldiklerinde ilklerinden sonuncularma varmcaya ka
dar yere batlnlmi§lardL 

imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Kunase'nin ishak ibn 
Said'den, onun da babasmdan rivayetine gore; o, ~oyle anlatmi§ : Abdul
lah ibn Orner, Abdullah ibn Ziibeyr'e geldi ve: E;y Z·ubeyr'in oglu, Allah'-
1n HaTemi'nde ilhaddan sakm. Muhakka:k ben Allah RasO.lti (s.a.) nun 
§Oyle buyurdugunu i§ittim: Muhakkak ki burada Kure~'ten birisi ilha
da du§ecektir. Gunahlan, insan ve cinlerin gunahlan ile tart1lsa ag1r ge
Urdi. Bak ve sakm o sen olma. Yine imam Ahmed'in Ha§im kanallyla ... 
Said ibn Amr'dan rivayetine gore Abdullah ibn Amr, ibn Zubeyr Hicr'de 
otururken yamna gelmi§ ve §Oyle demi§ : Ey Zubeyr'in oglu, Harem'
de ilhad'dan sadnn. Muhakkak ben Allah RasO.lu (s.a.) nun §Oyle bu
yurougunu i§ittim: Orada Kurey§'ten birisi oturacak. ~ayet gunahlan 
insan ve cinlerin g·unahlan ile tartllmi§ olsayd1; onlara ag1r basard1. 
Bak ve sak1n o sen olma. Hadisi bu iki kanaldan Kuttib-i Sitte asha
bmm hie; birisi tahric etmemi.~tir. 

26 - Rani ibrahim'e: Bana hie; bir ~eyi ortak ko~ma, 
tavaf edenler, k1yama duranlar, rukO.' edenler ve secdeye 
varanlar ic;in evimi temiz tut, diye Ka'be'nin yerini hazir
lami~tlk. 
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27 - insanlar i<;inde hacc1 ilan et. Gerek yaya, gerek 
ank binekler iizerinde uzak vadiden ve yollardan sana 
gelsinler. 

insanlan Hacca <;agxr 

Burada kuruldugu ilk giinden Allah'1 birleme, tek ve orta~ olmak
Slzm sadece O'na ihadet iizere kurulmU§ bir yerde Allah'tan ba§kaSI
na ibadet ·eden, Kurey§'ten Allah'a §irk ko§anlara bir azarlaiilla var
dlr. Allah TeMa, ilbrahim'i Ka'be'nin yerine yerle§tirdigini, oraya .ilet
tigini ve Beyt'in binas1 i~in ona izin verdigini zikreder. ibrahim (a.s.) in 
Beyt-i Atik'1 ilk bina eden oldugu ve Beyt-i Atik'm Hz. ibrahim'den 
once ill'§a olunmad1g1 gorii§iindekilerden ~ogu bu aye1ti delil getirirleT. 
Nitekim Ebu Zerr'den riva:yet edilen sahih bir hadiste o, §Oyle demi§
tir: Ey Allah'1n el~isi, ilk konulan (in§a olunan) mesC'id hangisidir? 
diye sordum. Me.scid-i Haram'd1r, buyurdu. Sonra hangisi? diye sor
dum: Beyt-i Makdis'tir, buyurdu. Aralarmda ne kadar zaman var? di
ye sordum. K1rk sene, buyurdu. Allah Teala ba§ka ayetlerde de §6yle 
buyurma;ktadir: <<Muhakkak k'i; irusanlar i~in konulmu§ ilk ev ~ok mii
barek olarak kurulan ve alemler i\!in hida.yet olan Mekke'de4ddir. Orada 
apa\!Ik alametlerle, i.brf.!Jhim'in makam1 vard1r.» (Al-i imran, 96-97), «ib
rahim ile tsmail'e de : Elvimi tavaf edenler, orada kalanlar, riiku' ve sec
de edenler i~in temizle,yin, diye a!hid vermi§tik.» (Bakara, 125). Ka'be'nin 
in§8:SI hakkmda varid olan sahib hadisleri ve haberleri daha once ver
mi§tik. Burada tekrarma gerek gormuyoruz. Allah Terua burada da 
§Oyle buyurur : «Bana hi~ bir §eyi ortak ko§ma, (Ka'be'yi sadece Be
nim ismim iizere in§a et. Evimi) tavar edenler, k1yama duranlar, rii
ku' edenler ve secdeye varanlar (tek ve ortag1 olmayan Allah'a iba
det edenl'er) i~in evimi temiz tut, diye Ka'be'n'in yerini hazirlami§tlk.» 
Miicahid ve Katade, <(Evimi temiz tut.» ayetinin Kabe'nin §irkden te
mizlenmesi anlammda oldugunu soylemi§lerdir. Tavar, Kabe yamn
da ibadetlerin en ozeUdir. Yeryiiziinde oranm dl§mda hi~ bir yerin ~ev
resinde tavaf yap1lmaz. Ayetteki klyamdan maksad, namazchr. Bu se
bepledir ki Allah Teala: «Riiku' edenler ve secdeye varanlar i~in.» bu
yurmUJ§tur. Allah Teala tavar ile namaz1 ibirlikte zikretmi§tir. Zira her 
ikisi de Ka'be'ye mahsus ibadetlerdendir. Tavar Ka'be yarunda ( gev
resinde) d1r. Namaz da k1blenin kesin olarak bilinmemesi ile harbde 
k1lman namaz ve yolculu!kta k1Iman nafile namaz durumu istisna eldi
lirse Ka'be'ye d:ogrudur. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Te:affi. buyurur ki: «insanlar iginde hacc1 ilan et.ll Sana in
§asml emretmi§ oldugumuz bu Beyt'i haccetmeye insanlan c;ag1rmak 
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iizere onlar i!~'inde nida et. Anlatildigina gore Hz. ibrahim : Ral)lnm, 
benim sesim yelti§mezken insanlara nas1l ula'§tlrayim? demi§ de : Sen 
nida et, ula§tirmak Bize aittir, buyurulmu§. Hz. ibrahim, makam1 ii:ze
rinde -Hicr iizerinde, Safa ii·zerinde, Ebu Kubeys dag1 iizerinde de de
nilmi.~tir- di'l{lilmi§ ve : Ey insanlar, Rahb1mz bir Beyt edindi. OraYI 
haccedin:iz, demi§. Denil'ir ki; daglar egilmi§ ki ses'i yeryiiziiniin her 
tarafma eri§Sin. Allah Teala onun sesini rahimlerde ve sulblerde olan
lara dahi i§ittirmi§ ve onu i§iten ta§, toprak, aga~ ile k1yamet giiniine 
kadar Allah'm haccetmesine hiikmettigi her §ey ona : Buyur, ey Al
lah'Iml'z .buyur, diye ceva;b vermi§. ibn Abbas, Mticahid, ikrime, Saild 
ibn Cii'beyr ve Selef'ten bir ~oklanndan rivayet edilenlerin anlam1 ou
dur. En dogrusunu Allah bilir. ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim, bu riva
yetleri uzunca zikretmi§lerdir. 

Allah Teala : «Gerek yaya, gerek ank binekler iize.tinde uzak va
diden ve yollardan sana gelsinler .)) buyurur ki, alimlerden hacca gu~ 
yetiren i~in yiirtiyerek gitmenin, binitli olarak haccetmekten iistiin ol
dugu gorii§tinde olanlar bu ayet!i delil getirirler. Zira y!(iriiyerek hacce.t
me, binitU olarak haccdan once zikredilmi§tir. Zira yiiriiyerek hacca 
gitme, boyleleTinin hacca ihtimamlarma, himmetlerinin kuvvetine ve 
azimlerini.n §iddetine delalet eder. AHmlerin ~ogunlugu ise Allah Ra
sulii (s.a.) niin fiiline uyarak binitli hacca gitmenin daha faziletli ol
dugu gorii'§iinde:dirler. Zira Hz. Peygamber (s.a.), yaya olarak hacca 
gitmeye giicii yetmeikle birlikte binitli olarak haccetmi§tir. 

«Uzruk vadiden ve yollardan sana gelsinJer.)) ayetindeki ( e411 ) ke
lime.si, yol anlammdad1r. ~u ayette de aym anlamda kullamlmi§tir : 
<<Dogru yolda gitsinler diye orada geni§ yollar a~tlk.)) (Enbiya, 31). Ary

ru ayetteki ( J:,-JI ) kelimesi de, uzak anlammdadir. Miicahid, Ata, 
Siiddi, Katade, MukfHil ibn Hayyan, Sevri ve bir ~oklan bu kel'imeye 
ctuzak)) anlam1 vermi§lerdir. Bu ayet-i kerime Allah Te'ala'mn Hz. ib
rahim'den haher verdigi ve Hz. ibrahim'in duasmda: «Rabblm~z; in
sanlann goniille,rini onlara meylettir.)) (Ibrahim, 37) dedigi ayete ben
zeme:Ktedir. Ehl-i islam'dan hi~ kimse yoktur ki Ka'be'yi gormeye ve 
tavata kar§I bir i§tiyakl olmasm. Biitiin insanlar her taraftan ve iilke
den oraya yonelirler. 
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28 - Ta. ki, kendileri ic;in faydalara ~ahid olsunlar ve 
Allah'm onlara nzlk. olarak verdigi hayvanlan belli giin
lerde ku:tban ederken O'nun adnu ans1nlar. Siz de bunlar
dan yeyin. <;aresiz kalm1~ yoksulu da .doyurun. 

29 - Bilahare kirlerini gidersinler, adaklann1 yerine 
getirsinler ve Beyt el-Atik'1 tavaf etsinler. 

Ibn Abbas, ((Kendiler•i i\!in faydalara §ahid olsunlar.)) ayeti hak
kmda der ki: Diinya ve ahiret menfaatlanm _ bilslnler. Ahiret menfa
ati Allah'm ho§nudlugudur. Di.inya menfaatlan ise elde ettikleri kur
banlar, kar ve ticaretilerdir. Mi.icahid ve bir \!Oklan buradaki menfa
atlarm, diinya ve ahiret menfaatlan oldugunu .soylemi§lerdlr. Bu ayet, 
Allah Tea.la.'nm: ((Rabb1mzm Iutfu keremini aramamzda blr giinah 
yoktur.)) (Bakara, 198) kavli gibidir. 

Allah Teala buyurur ki : ((Allah'm onlara nz1k olarak verQlgi hay
vanlan belli 1giinlerde kurban ederken O'nun ad1m ansmlar.n §u'be ve 
Hiil§eym ... ibn Abbas'tan rivayet ederler ki, belirll giinler on giindur. Bu 
hari, ibn Abbas'tan onun bu soziinii muallak olarak ve cezm sigas1 ile 
rivayet etmi§tir. Aym a<;Iklama E'bu Musa el-E§'ar1, Miicahid, Ata, Sa
id ibn Ciih'eyr, Hasan, Kat,ade, Dahhak, Ata el-Horasani, i'bmhim en
Nehai'den de rivayet edllmi§tir. imam §aJii'nin me·zlwJJi ile Ahmed 
ibn Hanb'el'den gelen me§hur rivaye!t de budur. Buhari der ki : Bize 
Muhammed ibn Ar'ara'mn ... ibn Abbas'tan, onun da Hz. Peygamber 
(s.a.) den rivayetinde o, §6yle buyurmu§tur : Diger giin~erdeki hi~ bir 
amel, bu giinlerdekinden daha iistiin degildir. Allah yolunda cihad da 
m1? dediler. Allah yolunda clhad da. Kendini ve mahm tehlikeye ata
rak ~1kan ve (mahndan) hie; bir §eyi geri getiremeyen ki§.i miistesna, 
buyurdu. Hadisi imam Ahmed, Ehu Davud, Tirmizi ve ibn Mace de 
rivayet etmi§lerdir. Tirmizi : Bu hasen, garib, sahib bir hadistir, der. 
Bu konuda ibn Orner, EbU Hiireyre, Abdullah Ibn Amr ve Cabir'den 
rivayet edilen hadisler de vard1r. Ben de derim ki : Ben hadisin bu ka
nallarmi iyice ara§t1rd1m ve buna ba§llba.§ma bir ciiz tahsis ettim. 
:i:mam Ahmed'in Affan kanallyla. __ i'bn Orner' den rivayet etmi§ oldu
gu §U hadis bunlardandir: Bu hadiste A'llah Raslilii (s.a.) buyurur ki: 
AUah katmda §U on giinden daha biiyiik, amelin kendUerinde daha 
sevimli oldugu ba§kr. hi~ bir giin yoktur. Bu giinlerde tehlil, teklbir ve 
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tahmidi 9ogaltm. Ba§ka hir kanaldan olmak iizere Miicahid'den, o da 
ibn Omer'den §eklinde bir isnadla bu hadl:sin b1ir benzeri rivayet edil
mi.~tir. Buhari de•r ki : Ebu Hiireyre ve ibn Omer (bu) on giinde 9ar
§Iya 91karl'ar, tekbir getirirlerdi. Onlann tekbiri ile insanlar da tekbir 
getki.rrli. imam Ahmed''in Cabir'den merfu' olarak rivayetine gfue, Al
lah Teala'nm : <<Andolsun fecre, ve o on geceye.>> (Fecr, 1-2) ayetle
r.inde kend'ileriyle yemin etmi§ oldugu on giin i§te bunlardir. Selef'ten 
birisi der ki: Allah Teala'nm: «Sonra bunu on ile tamamlad1k.n (A'rat, 
142) ayetinde kasdedilen giinler, bu on giindiirr. Ebu Davud'un Siinen'
inde rivayete gore, Allah Raswii (s .a.) bu on giinde oru<; tutard1. Miis
lim'in Sahih'inde Ebu Katade'den rivayet edildigine gore Allah Rasu
lrii (s.a.) ne arafe giinii orucu sorulmu§tu. Hz. Peygamber : Allah Te
ala'mn ( bununla) ge<;mi§ ve gelecek senenin giinahlanm ba~§laya
cagim umanm, buyurmu§tur. i§te bu hadiste ge9en arefe giinii de, bu 
on giin i9indedir. Bu on giin, hacc-1 ekher giinii ol'an na;hr giiniinii de 
i9ine almaktadir. Ozet olarak hadiste de belirti1<iigi iizere bu on giin, 
senenin en iistiin giinleridirler. Bir 90klan bu on giinii, Ramazan aJI
mn son on giiniinden iistiin tutmu§tur. Zira bu on giinde; Ramazan 
aJ!nm son on giiniindeki gtbi namaz, oru9, sadaka ve ba§ka §eyler me§
ru' klli:Omi§tlr. Aynca bu on giin, kendilerinde haec farizas1mn edasi
na tahsis edilmekle ayn bir ozellige sahiptir. Ramazamn son on giinii
niin, i9indeki bin ayd'an daha hay1rh Kruiir gecesini i'9ermesi ybniiyle 
daha iistiin oldugu da soylenmi§tir. Digerleri ise iki gorii§iin ortas1m 
ta'kib edeTek : Bu on giiniin giindiizleri, diger:inin de geceleri daha us
tiindiir, demi§lerdir. Boylece deliller bir araya toplanmi§ oluyor. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Belli giinler; hakkmdaki ikinci gorii§ iSe §Oyledir : Hakem, Mik
sem'den, o da ibn Abbas'ban rivayet eder ki belli gtinler; nahr giinti 
ile ondan sonraki ii9 giindiir. Bu gorii§ ibn Orner ve ibrahim en-Ne
hai'den de rivayet edilmi§tir. Kendisinden gelen rivayetlerden birin:de 
Ahmed ibn Hanibel de, bu gorii§tedir. 

BeUi giinler; hakkmda:ki ii9iincii gorii§ §Udur : ibn E:bu Hatim'in 
brubas1 kanallyla ... Nati'den rivayetinde ibn Orner §Oy1le dermi§: Belli 
ve say1ll giinler·in tamam1 dart giindiir. Belli giinle·r; nahr giinii ile on
dan sonraki iki giindii'f. Say11I giinler ise; nahr giiniinden sonraki ii9 
giindiir. Bu rivayetin ibn Omer'e varmcaya kadar isnad1 sahihtir. Siid
di de bu gi:irii§tedir. Aynca imam Malik ibn Enes'in mezh:ebi de budur. 
Bu gi:irii§ ile bundan i:inceki gorii§ii, kurban edilmeleri s1rasa1da Al
lah'! zikretmenin kasdedildigi ((Allah'm onlara nz1k olarak verdigi hay
vanlan beHi giinlerde kurban ederken O'nun adm1 ansmlar.>) ayeti de 
desteklemektedir. 
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Dordiincii gorii§e gore ise belli giinler; Arafe, nahr giinl'eri Ue nahr 
giiniinden sonraJki giindiir. Ehu Hanife'nin mezhebi boyledir_ ibn Veh'b 
der ki: Bana ibn Zeyd ibn E1slem'in balbasmdan riv8:yetine gore o :Bel
li giinler; arafe giinii, nahr giinii ve te§rik giinleridir, demi§tir. Allah 
Teala'nm: «Allah'm onlara nz1k olarak verdigi hayvanlaL .>> ayetin
de; En'am suresinde (En'am, 143) tafsilath olarak beyan edildigi iize
re seki:z <;ift olmak iizere deve, inek ve koyunlar kasdedilmektedir. Kur
banlarldan yemenin vacib oldugu gorii§iindekiler, «Sirz de bunlar:dan 
yeyin. <;aresiz kalml§ yoksulu da doyurun.n ayertini delil getirirler. Bu, 
gari'b bir so~diir. <;ogunlugun gorii§iine gore bu, bir ruhsat ve miiste
habllk kabil'indendir. Nitekim Allah Rasulii (s.a.) nden sabit oldugu 
iizere Hz. Peygamber, kurbamm bogarzlad1gmda her bir kuT'banmdan 
bir par\!amn pi§irilmesini emretmi§, etinden yemi§ ve <;orba.smdan da 
i<;mi§tir. Abdullah ibn Vehb der ki: Malik bana: Allah Rasulii kurba
nmdan yemeyi seve:rdi. Zira Allah Terua : «Siz de bunlardan yeyin.>; 
buyurmU§tUr, dedi. Leys'e sordum, 0 da bunun bir benzerinl soyledi. 
Siifyfm es-Sevri'nin Mansur'dan, onun da ibrahim'den rivayetine gore; o, 
<~Siz de bunlardan yeyin.n ayeti hakkmda §oyle demi§tir : Mii§rikler 
kurbanlarmdan yemezlerdi. Miisliimanlara ruhsat verildi. Dileyen on
dan yerr, dileyen yemez. Bu a<;1klamanm tenzeri, Miicahid ve Ata'dan 
dra rivayet edilmi'§tir. Hii§eyrn'in Husayn'dan, onun da Miidthid'den ri
vayet"ine gore; «Siz de bunlardan yeyin.n ayeti, Allah Teala'nm : <<ih
ramdan <;Ikmca avla:1m.n (Maide, 2), «Namaz bitince yeryiiziine dagl
lm.» (Cum'a, 10) ayetleri gi:bidir. Yani buradaki emir ruhsat i<;indlr. 
ibn Cerir, tefsirinde bu gorii§ii tercih etmi~tir. Kurbanlarm yansmm 
tasadduk e'<lilecegi gorii'§iinde olanlar, bu ayetteki «Siz de bunlardan 
yeyin. <;are.siz kalml§ yoksulu da doyurun.n klsm1m delil getirirler. Boy
Ieee kurbanlar ikiye boliinecek; yans1 kurban kesen i<;in, yans1 da fa
kirler i'<;in olaca:ktlr. Diger bir gorii§e gore lse kur'ban ii~e boliinecek
tir : U<;te biri kurban kesenindir, ii<;te birini hedtye edecektir, ii<;te bi
rini de basadduk edecektir. Bunda delil, Allah Teala'nm ba§ka bir ayet
te : «Kesilince onlardan yeyin. isteyene de, istemeyene de verin.n (Haec, 
36) buyurmasldlr. in§aallah 0 ayetin tefsirinde, bundan aynca bahse
dilecektir. Giivenimiz O'nad1r. 

((<;aresiz kalmi§ yoksulu da doyurun.n ayetin Je lkrime, ( ~UI ) 
kelimesinin; yoksulluk i<;indeki muztarr kimse, ( ? 1 

) .k eli mesinin 
de; kendini s1karak istemeyen, iffetli olan anlannnd a ol clngunu sayler. 
Miicahid fakiri; el a9mayan ki§i olarak a91klarken , Katade; Musibete 
ve bir arete du9ar kalan ki§i, §eklinde ac;1klar. Mukatil ibn Hayyan ise 
bunun; kor oldugunu sbyler. 
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Allah Teala : ((Bilahare kirlerini gidersinler.» buyurur. :i!bn Abbas'
tan nvayetle Ali Ibn Ebu Talha der ki : Bu, ba§l tlra§ etme, elbise giy
me, tlrnaklan kesme ve lbenzerleri ile ihramdan ~1kmakt1r. Mi.icahid 
ve Ata da, bu a~1klamaYl ibn Abbas'tan rivayet etmi§[erdir. ikrime ve 
Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi de hayle sayler. ibn Abbas'tan riva
yetle ikrime : <<Bilahare kirlerini gidersinler,)) a:yetindeki ( ~I ) ke
lime~o:;i, ha.ccm menasiki (ri.iki.inleri) dir, der. Yine ibn Abbas'tan riva
yetle Ali ibn E'bu Talha., «Adaklanm yerine getiTsinler.)) ayetinde, ada
nan ·kurbanlarm bogazlanmasmm kasdedildigint soyl'emi§tir. Mi.icahld'
den rivayetle tbn Ebu Necih, wAdakla.nm yerine getirsinler.n ayeti hak
kmda der ki: Haec adag1, kurban :adag1 ve insanm haccda adam!§ ol
dugu her §ey. Mi.icahid'den rivayetle ibrahim ibn Meysere burad'a., kur
banlanmn kasdedildigini sayler. Yine Mi.icahid'den rivayetle Leys ibn 
Ebu Suleym, bu ayet hakkmda.: Her adak bir si.ireye ka.da.rd1r, demi§
tir. ikrime, «Adaklanm yerine getitsinler.)) ayeti hakkmda der ki: Bu
radaJki adak, haec adag1d1r. Hacca giren herkes i.izerine emredildikleri 
§ekilde K•a'be'yi tavar, Safa ile Merve arasmda sa.'y, ara.fe, mi.i~delife 

ve cemrelerin ta§lanmasl vacibdir (farzd1r). Malik' den de bu a~Ikla
mamn bir benzeri rivayet edilmi§tir. Mi.icahid ((Ve Beyt el-Atik'1 tavaf 
etsinl'er.n ayetinde, na.hr gi.ini.i vacib olan tavafm kasdedildigini say-
ler. · 

ibn IDbu Hatim der ki: Bize babamm ... E!bu Ha.mza.'dan r'ivayetin
de o, §6yle demi§tir: ibn Abbas bana. dedi ki: Haec suresini dkuyor 
musun? Allah Teala : «Ve Beyt el-Atik'1 tawar etsinler.)) buyuruyor. 
Haec farzlanmn sonuncusu, Beyt'i tavat etmektir. Ben de derim ki: 
Allah Rasuli.i (s.a..) de bO<yle yapml§tlr. Nahr guni.i Mina''dan doni.i§i.in
de cemre'yi ta§lama.yla ba§lami§, cemre'yi yedi ta§la ta§la.mi§, sonra 
kurbamm kesmi§ ve ba§ml tlra§ etmi§, sonra da Mekke'ye inerek Beyt"i 
tavat etmi§'tir. ibn Ablbas'tan rivayelt edilen sahih bir hadiste o, §6yle 
demi§tir: insanlarm Beyt ile son beraberlikleri tavat olur. ~u kad'ar var 
ki haytzh olan kadm~dan hu hafifletilmi§tir. 

'TavMm Hicr'in a:rkasmdan yap1lmasmm vacib oldugu gori.i§iinde
kiler bu gori.i§le'fine «'V:e Beyt el-Atik'i tavar etsinJ.er.l> ayetini delil ge
tirirler. Her ne kada'l' imkanlan yeterli olmad1gmda Kurey§, Hicr'i 
Beyt'den ~1karm1§Sa da Hicr, Hz. Ibrahim'in in§a etmi§ oltlugu Beyt'in 
aslmdand1r. Bu s·ebepledir ki Allah Rasuli.i (s.a.) Hicr'in arkasmdan 
tavaf etmi'§, Hicr'in Beyt'den oldugunu haber vermi§ ve ~am tarafm
daki iki ri.ikni.i istilam etmemi§tir. Zira bu iki ri.iki.in, Hz. ibrahim'in 
in§a etmi§ oldugu eski temellerde tamamlanmami§lardi. Bu sebepledir 
ki ibn Ebu Hatim §oyle der: Bize ibn Ebu 6mer'in ... ibn Abbas'tan 
rivayetinde o, §dyle demi§tir: «Ve Beyt el-Atik'l (Ka'be'yi) tavaf et-
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sinler.» ayeti nazil oldugunda; Allah Rasulii (s.a.), Hicr'in arkasmdan 
ta;vat etmi§'tir. «Ve Beyt el-Aotik'1 tavaf etsinler.» ayeti hakkmda Ha· 
san el-Basri'den rivayetle Katl1de §6yle diyor : Zirn o, insanlar i19in ko
nulan ilk Beyt't'ir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de boyle soyle
mi§tir. ikrime'd'en rivayette o, §Oyle diyor: Ona Beyt el-A:tik admm 
verilmesi, Nuh zamamnda tUf<fm giinii azad edilmesindendir. Husayf 
da §6yle d'iyor: Ona Beyt el-Atik ad1 verilmi§itir. Zira hi9 lbir zalim ona 
galib gelememi§tir. Miicahid'den rivayetle ibn E'bu Necih der ki: 0, 
iizerine ZJalimlerin musallat k1lmmasmdan azad edilmi§tir. Katad'e de 
bOyle soyliiyor. Hammfud ibn Seleme'nin Humeyd kanal1yla ... Miica
hid'den riV~fuyetine gore o, §Oyle demi§tir : Zira ona kar§l kot:Uliik mu
rad eden her kim olmU§Sa, helak olmu§tur. Abdiirre~·z·ak'm Ma'mer ka
nahyla... ibn Ziibeyr'den rivayetinde o, §6yle demi§t·ir : Ona Beyt el
Atik admm verilmesi, ancak Allah'm onu zaJimlerden (zalimlerin bas
km ve zulmiinden) azad etmi§ olmasmdand1r. Tirmizi der ki: Bize Mu
hammed ibn ismail ve lbir 9oklan ... Abdullah ibn Ziibeyr'den rivayet 
ettiler ki, Alla:h Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur: O'na Beyt el-Atik 
admm verilmesi, ancak ona hie; bir zalimin galib gelmemes'indendir. 
ibn Cerir de bu hadisi Muhammed i bn Sehl en-Neccari'den, o ise Ab
dullah ibn Salih'den rivayet etmi§tir. Aynca ibn Cerir : ~?ayet sahih 
ise, diye ekler. Tirmizi : Bu; hasen, garib bir hadistir, demi~tir. Aynca 
Tirmizi, hadisi ba§ka bir kanaldan olmak iizere Ziihri'den miirsel ola
rak da rivayet etmi§-tir. 

- --- iZAHI 

islam s1rf tevhid dinidir. Onda kul ile Allah arasmda arac1 yok
tur. (Peygamberlerin ·arac1hgl, ilahi risaleti tebligde ve Allah'1 Slfatla
riyla, O'na layrk olan ve olmayan hususlaTiyla ta'riftedir.) Gozlerin eri
§emedigi Al1ah'1, hayal etmesi i9in, insan dii§iincesinin temerkiiz ede
cegi, ins'an . hikmetinin yonelecegi, gozle goriihir, elle tutulur put ve 
benzerlerine de · inanmaz islfum dini. .. Binaenaleyh onda ne arac1, ne 
put, ne heykel, ne de imtiyazh dini 'bir ziimre bahis konusu degildir: 

«Kullanm sana Beni sorarsa, §iiphesiz ki Ben, 90k ya·km1md1r. Ba
na dua edince Ben, o dua edenin duasma icabet ederim. Oyleyse on
lar da Benim da;vetime icabet etsinler. Bana iman etsinle·r ki dogru 
yola varnu§ olalar.» (Bakara, 186) . 

«0 halde dini Allah i9in haiis k1larak O'na kulluk et. Dikkat edin, 
halls din Allah'mdi-r. O'nu b1rak1p ta kendilerine ba§'ka dostlar edinen-

Tefs ir , C. X. F . 342 
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ler: Onlara, s1rf bizi Allah'a yakla'§tlrsmlar diye ibadet ediyoruz, der
ler.» (Ziimer, 2-3). 

Oyleyse islam, hayalde miicerredligi, dii§'iincede yiiceligi, irade ve 
niyyetde temizligi, amel ve tatbikatta ihlas1, masivadan alakay1 kes
meyi isteyen bir dindir ki dii§iince ve inan~ta bundan daha ustiinii ta
savvur olunamaz. Ne dinler, ne felsefeler, ne de akll nizamlar, degil 
boylesine, benzerlerine bile ula§amami§laTdir. Bi·zz·at cenab-1 Hak ken
dis'ini, incel'ik ve yiicelikte daha giizeli olmayan bir tavsifle vasfetmi§ 
ve §oyle buyurmu§tur: «O'nun benzeri hie,; bir §ey yoktur. Ve 0, Semi'
dir, Basir'dir.>> (~ura, 11). 

Fakat insan f1trat1, eskiden ol'dugu gi'bi bugiin de, arzulanm yo
neltecegi, ta'zim ve ya·kla§ma konusundaki 1srarh istegini .ger\!ekle§ti
recegi ve gonliindeki dinmeyen a:§kl dindirecegi ve gozuyle gorebile
cegi bir §eyi aramaktad1r. 

Cenab-1 Hak gozle goriilen, elle tutulan, kendisine mahsus olan ve 
kendisine nisbet edilen, aym zamanda rahmetinin tecelli ettigi, inaye
tinin ku§at,tlgl baz1 §eyleri s.ec,;mi§tir ki, bunlar goriildiigiinde AlJah 
amhr ve onlar, Allah'm giinlerin'i, nimetlerini, dinini, tevhidini ve Pey
gantberlerinin kahramanhklanm hat1rlatan olayl'arla <;ok yakmdan il
gilidirler. Allah 'bunlara, <<Allah'm §iarlan» adm1 vermi§ ve onlara ya
pllan ta'zim ve hiirmetleri kendisine yap1lm1§ kabul etmi§, onlann ya
nmda yap1lan edebsizligi de kendi nezdinde yapilmi§ saymi§tlr. insan
lara, goniillerindeki a:§ki, gormek ve yakla§mak hususundaki f1tri ar
zuyu onlarla tatmin etmeleri i~in miisaade etmi§, h:atta te§vik edip 
davet etmi:§ ve §oyle buyurmu§tur: 

«Kim Allah'm ni§anelerine sayg1 .gosterirse; §iiphesiz ki bu, kalb
lerin ta:kvasmdandir.>> (Haec, 32), «i§te boyle. Kim, Allah'm haram 
k1ld1klarma sayg1 g6sterirse; Rabbi katmda bu, onun ha.yrmadlr.» 
(Haec, 30). 

insan ne s1rf aklld1r, ne de korii koriine kanuna boyun egen can
Slz bir varhktlr; ne de belli hir plan ve diizene gore hareket eden bir 
robottur. insan ak1l ve kalbdir, iman ve atlfettir, itaat ve hudu'dur, 
sevgi ve a§kt1r .. . Onun azametinin, §eref ve kerametinin, kuvvet ve 
deh:asmm, feragat ve fedakarhgmm s1rn bundand1r. Bununla zorrluk
lan yenmi§, harikalar gostermi§, yer ve gogiin oziir be,yan edip k3.1bul 
etmedikleri Allah'm emanetini yiiklenmeye hak kazanmi§tlr. Boyle
ce ne me:egin, ne l)ayvamn, ne bitkinin, ne de cans1z bir varhgm ula
§amadigi bir mevkiye ul,a§IDI§tlr. 

insanm Rabb1yla olan bu bag1; vecibelerini yerine getirmek, ver
gilerini odemek, O'nun emirlerine itaat §eklinde tecelli eden yalmz ak
U ve kanuni bir bag degildir. Aym zamanda o bagm temelinde de sev-
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g! ve atlfet vard1r. Beraberinde de a§k ve muhaobetin, feragat ve fe
dakarhgm olmas1 §arttlr. Din 'bunu yasaklamaz, aksine ona davet e:der 
ve onu be.sl'eyip gti\!lendirir. Kur'an bir ayet-i kerime'de : 

«Iman edenlerin AHah sevgisi ise, daha fazlad1r.n (Bakara, 165) 
buyururken, iba§ka bir ayette de §Oyle buyurur : 

«De k'i : Eger iba!balanmz, ogullanmz, karde§lerilniz, e§leriniz, ka
bileniz, eHnize gec;ird'iginiz mallar, durgunluga ugramasmdan korktu
gunuz ticaret, ho§unu:za giden evler, size Allah'tan ve pe,ygamberinden 
ve Allah yolunda cihadd'an daha sevimli ise; o zaman Allah'm emri ge
linceye kadar bekleyedurun. Ve Allah, fas1klar gtiruhunu hidayete er-
dirmez.n (Tevibe, 24). · 

Diger tarHftaJn Kur'an-1 Kerim Allah'm peygamberlerini, onlarm 
a§k ve muhabbetlerini ve bu sevgide nas1l eridiklerini ac;1klar ve Yah
ya (a.s.) ha:kkmda §6yle bliyurur: 

«Daha QOcuk iken ona hikmet verdik. Kat1m1zdan lbir krulb yumu
§akhgl ile safiyet verdik. 0, takva sahiibi biriydi.n (Meryem, 12-13). 

Y·ine Kur'an-I Kerim, ibrahim Aleyhisselam'm vak'asm1; onun Al
Iah'm taat ve sevgis'ini, c;ocugunun ve ciger paresinin. sevgisine nas1l 
tercih ettigini, nas1l c;ocugunun bogazma bic;agi dayaYIP kesme;ye te~ 

§eibbtis ettigini ve nas1I Cena.b-1 Hakkm onun samimiyyet ve imtihan
daki ba§arrsma §ehadet ettigini. .. anlatlr ve §6yle buyurur: 

c<Sen rti'yay1 gerc;eikle§tirldin. Muhakkak ki Biz, ihsan edenleri boy
Ieee miikatatlandmnz. Muhakkak ki hu, apac;1k bir imtihandl.n (Sat
fat, 105-106). Bundan dolay1d1r ki, ibrahim (a.s.) Kur'an-1 Kerim'de 
§U §ekilde vasfedilmi§tir : ' 

c<Dogrusu iibrahim; yumu§ak huylu, c;ok ic;li ve kendisini Allah'a 
vermi§ bir kimseydi.n (Hud, 75). 

Kur'an-1 Kerim'in, A1lah'm s1fat ve ef'alini, say1Iamayacak kadar 
bol olan nimetlerini tekrar tekrar zikretmesinin s1rn i§te .budur. <;tin
kti onlar, muhabbet ve rikkati, ragbet ve arzul:an uyandmrlar. Baz1 ke
lam alimlerinin <cMticmel nefiy ve mufassal isbat>> diye Hade e·ttikleri 
Kur'an-1 Kerim tafsilatmm sun da budur. Zira muhabbetin, rikkat ve 
§evkin men:ba1 isbattlr, insamn duygulan onunla g1dalamr. Ne!fiy ak
la I§lk tutuyorsa, isbat da kalbe rehberlik etmektedir. Kur'an-1 Kerim 
ve Stinnet'te bahsolunan bu ytice Slfatlar -ki arifler onlan terenniim 
etti, a§lklar onlara tutuldu, dalgiglar onlarm derinligine daldl- olma
saydl, din gayet sontik ve donuk olurdu, mensublarmm ka1bJerine ha
kim olamaz, onlarda rikkat ve hamaset uyand1ramazd1. Namazda hu
§U' olmaz, gozler ya§armaz, duada ibtihal ve cihadda oltimtin ustUne 
gitme olmazdL 0 takdirde kul ile Allah arasmdaki ilgi ruhsuz ve kup
kuru olurdu, hayat da; §evksiz, tats1z, a§ks1z, cans1z ve monoton olur-
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du. Durum boyle olunca, oliimJe hayat, insanla cemad arasmda ne fark 
kahrd1? 

Miisliimanm kai'bini besiemeye, duygulanm doyurmaya, a~k ve 
§evkini dindirmeye zaman zaman ihtiyac1 vard1r. 0, bardagm dolup ta§
masma ihtiyag duyar, zira dol up ta§ma.yan barda.gm k1ymeti ned.ir ki? ... 

imam Gazzali, e§siz zekas1 ve te§ri'in s1rlanm kavraya·n en:g'in an
la'Jl§Iyla bu s1rra parmak basrnl§, insan tabiatmda a§k ve §e.vkin var
llgmi, insamn bunlan tatmin tgin <;Irpmdigmi, Ka'be-i Muazzama ile 
etrafmdaki Allah'm §iarlannm ve hacca ait ibadetlerin bu a§k ve §ev
ke en giizel §ekilde cevab verdigini gok iyi anlatmi§tlr. Nitekim Cenab-1 
Hak, Kur'an-I Kerim'de §6yle buyurur : 

ccHani ibrahim'e : Bana hi<; bir §eyi ortak ko§ma, ta vaJ edenler.J 
k1yama duranlar, riiku' edenler ve secdeye varanlar igin evimi temiz 
tut, diye Kabe'nin yerini hazirlaml'§tlk. insanlar iginde hacc1 Win et, 
gerek yaya, gerek ank 1binekler iizerinde uzak vadiden ve yollardan sa
na gelsinler. T'a ki, kendileri igin fayda:lara §ahid olsunlar ve Allah'm 
onlara nz1k olarak verdigi hayvanlan belli giinlerde kurban ederken 
O'nun adm1 ansmlar. Siz de bunlardan yeyin. Qaresiz kalml§ yoksulu 
da doyurun. Bilahare k'irlerini gidersinler, adaklanm yerine getirsinler 
ve Beyt el-Atik'1 ta.vaf etsinler. n (Haec, 26-29) . 

imam Gazzali bu konuda §byle demektedir : 
c<Allah'a kavu§maya alan i§tiyakl, kulu kav-u§manm sebeplerine 

te§vik edeceginde §iiphe yoktur. Aym zamanda seven kimse sevg.isine 
nisbet edilen her §eyi sever. Ka'be, Allah'a nisbet edilrni§ ve c<Allah'm 
evh adm1 almi§tir. Va'dedilen miika'fatlar §6yle dursun, buray1 ziyaret 
ig'in yalmz Allah'a n isbet edi:lmesi bil e katidir.)) 

Gazzali'yi miiteakib ~ah Veliyyullah Dehlevi aym noktaya i§aret 
ediyor, onu haccm as1l hikmeti sayarak §byle diyor : 

<cBazan insan Ra'bb1m son derece arzular, bu arzusunu dindirmek 
igin bir §ey arar ve haccdan ba§kasm1 bulamaz. 

Evet, miisluman igin, her gun k1ld1gi namazlarla bu ·§evk ve a§ki
m dindirme imkam vard1r, onlarla gonlii te~elli bulur, a§kmm ate§i sa
ner. Fakat onlar ya§lar dbken, hu§u'lar meydana getiren mahdud dam
lalavdir. icabmda bu daml~lar goniilde yanan a§kl sondiiremez, susa
yan kalbi doyuramaz ve aghg1 gideremez ... 

Musliimanm; ruhunun susuzlugunu gidermesi, a§kmm ate§ini son
diirmesi, putperestlik haline gelen adet ve all§:kanllklarma kar§l isyan 
etmesi, Ramazan'da midesini bo§altmak suretiyle ruhunu doyurmas1 
miimkiindiir. Fakat mahdud zamanda ve muayyen saatlarda_ .. Ustelik 
h1rgm bir deni'zin kiigiik bir aday1 ku§atmasi gibi orugluyu ku§atan ve 
orucun te'sirini azaltan gok yemek, israt etmek liizumundan fazla is-
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tirahat etmek ve is,rankar bir toplumda ya§amak gibi faktorlerle ... Bii
tiin buniarlc. beraber miisliiman, dar ve eski hapishaneden kendisini 
kurtaracak, her tiirlu kay1d ve baglan koparacak bir s1~ray1§a muh
ta~tlr; di?;er ta•raftan hepsi eski, ah§Ilmu~, mahdtid ve kaYidh, mono
ton ve yapmaclk olan bir alemden, tamam1 a~k ve muhabbet olan bir 
alame 'intika..l etmesi de zartiridir. 0 oyle ,bir aJemdir ki, miis~iiman ona 
kavu§unca, her tiirlii kolelikten kurtulur, her tiirlii puta isyan eder, 
irk ve renk aYlnmma kar§l gelir, Allah'm birligine, insanhgm vahd~- . 
tine, akirlenin tekligine, gayenin aymllgma inamr. Orada biitiin insan
lar ~irlik halinde : 

«Lebbeyk allahiimme lebbeyk, lebbeyke la §erike leke lebbeyk, in
ne'l-hamde ve'n-Ni'mete leke ve'l-Miilke la &erike lekn diye nida eder
ler ... 

~i.iphesiz miisliiman her giin klld1g1 namazdan, Ramazan'da tut
tugu oru~tan ve §artlan truhakkuk edince verdigi zekattan soma., ~lk
lann .birle§tigi, sevgi ve muhablbetin kayna§tlgi, abid ve 'ihlas'lllann top
landtgi b'ir mevsimi gormeye muhta~tlr .. . 

Miisliiman, ol~Ulii ve onurlu aklma kar§l isyan etmeye de muh
ta~tlr. isyanm ve azgmllgm olmad1g1 hayatm ne tad1 vardtr? Yine in
san, gelenek ve goreneklerden, yapmactk ve uydu:runa prensib ve kai
delercten meydana gelen ~emberi ytrtmak, aklm elinden dizgini allp kal
be teslitn etmek · ihtiyacmdadtr. i§te o zaman kalb, diledigi gibi insana 
hiikmeder, a§lklann yaptlgl gibi onu diledigi istikamete yoneltir ... 
Artlk iO zaman gam yoktur. <;iinkii cemiyetin esirJ olan, medeniyetin 
tahakkiimii altma giren, gelenek denen ilahlann tasallutuna ugrayan 
bir insan i~in hiirr'iyet yoktur. ~ehvetlerin, actet ve all§kanllklann ze
btinu olamn tevhidi yoktur. Daima aklma giivenen, a.kll tera·zisinde 
tartlp ol~meyince ve maddi .faydalanm gormeyince emre uymayan tam 
teslim olmu§ ve tam itaatkar say11lmaz. Haec, ince ve derin durumuyla 
akla ve maddeye tapanlann bilinen ah'§kP.nhklanm, monoton ve sis
tern esirlerinin adetlerini tamamen ortadan kaldmr ve gayba imana, 
miicerred emre uymaya, mahdud ibir zaman ve muayyen bir mekan 
i~in akh va',1;ifesinden affetmeye davet eder. Aym §ekilde mantlk ve fel
sefeyi, delil ve hikmet aramay1 her zaman ve her yerde ikinci planda 
b1rakmaya (!aginr.» 

imam Gazzali haccm rtihu ve hakikatlm -ki o, gayba iman ve 
mutlak olail'ak emre uymad1r-- kuvvetli kalemiyle, e§siz ve parlak bir 
§ekilde tasvir etmi:§, bu biiyiik riiknii a~tklarken islam'm rtihuna ve 
ozi1ne ula§ml§, eski ve yenilerden lbir~ok alim ve yazavlarm gaflet et
tikleri en miihim noktaya parmak basmi§tlr : 

«Mekandan miinezzeh oldugunu itiraf ile Beyt'in Rabbma kar§I 
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tevazu' gasterecek huzu' ve meskenet i~inde her vadiden ve uzak me
satelerden gelen tozlu toprakll insanlar buray1 ziyaret eder'ler. Bu du
rum ;gOnullerini daha \!Ok yuinu§a.tir, ku1Huk ve ibactetlerini kuvvetlen
dirir, oolayr§ ve bagllllklanm artmr. Bunun i\!in hac1lara, insanlarm 
fulsiyet · etmedigi ve mahiyetini aklllann kestiremedigi 1baz1 ihadet §e
killeri 'bOT\! edilmi§tir. Cemreleri atmak, Safa ile Merve atrasmda tek
rar tekrar sa'y etrnek ve benzeri ibadetler gibi... Yumu§akhgm kemali, 
kuHuk ve zHletin tamam1 bu gihi ibadetlerle zahir olur. Zira zeka:tm, 
e.bnay1 cirusine ac1ma neticesi bir yard1m oldugunu; orucun, Allah Te
ala'mn dti§mam olan §eytamn afeti sayilan §e:hveti kumak i\!in ve oru~
lu iken yap1lan iba'detin me§galesiz ve huzur i\!inde o1dugunu, rtiku' 
ve sucud gibi namaz 'i\!inde Allah Teala'ya kar~1 sayg1 ve tevazu'un bu
lunduguim ak1l kolayhkla anlar. Fakat sa'y etmek, cemreleri atmak ve 
benzeri haec i§le·rinin hikmetini ak1l idrak edemez ve bunlan insan ta
biati kolayllkla henirnseyemez. Bunlan ancak bir emr-i i1ahi olarak 
yapar. Burada akll c;ah§tlrmamak ve nefsi, arzularmdan men'etmek 
vard1:r. Qtinkti manasm1 aklm anlad1g1 her §eye, insanm nefsi de bir 
derece meyleder ve bu meyil o emre inkiJadi kolayla§tmr. Bununia da 
kullugun kemali ve egilmenin tamam1 h'as1l olmaz. (Fakat ef'Rl-i 
Hac•c'da bu yoktur. Qtinku ak1l ve mantik bu hareketlerden bir §ey 
anlamaz.) Bunun i~in Rasul-ti Ekrem yalmz ha·cc i§inde : 

Taa~iid ve Rikk1yyet, kOlelik ve kulluk olarak senin haec hak
kmdaki emrine imtisa,l etdik, buyurdu, namaz ve benzeri ibadetlerde 
bayle buyurmad1. 

Vakta ki Allah Teala hi'kmeti, insanlarm kurtulu§unu; tablat ve 
arzularmm hilatma olan amellere baglamay1 ve di'zginledni §eriatm 
hiilmltinde bulundurmay1 htikmetti; onlar da kulluk icab1 ink1yad yo
lu ile, sa'y ve cemreier gibi mahiyetini anlayamad1k:lan bu ihadetleri 
tekrar tekrar yapmak zorunda kald1lar. Qtinkti mfthiyetini a;nlayama
dan a:rzulannm hilatma olarak yap1lan 'bu gibi ibadetler, insam arzu
larmdan men'etmekte, kuHuk ·zevkini tattlrmakta ve nefsini tezkiye 
etmekte da'ha miiessirdir. I§te §U anlattiklanmizi dii§tintirsen, bu ka
bil i'badetlere l§a§rnanm sebe:binin kullugun esranndan gaflet oldugu
nu anla:rsm. Haccm asllm anlamak i~in ill§aallah bu kadan yeter.» 

Gazzali, cemreleri atmada da esas olamn, mucerred emre itaat ol
dugunu beyan ederek '§oyle diyor : 

«Cemreleri atarken mant1k ve muha'kerneye b~vurmadan, mticer
red emr-i 'ilahi oldugu i\!in ve kendine dii§en kulluk vazifesi geregin
ce Allah'm emrine uymaya niyet ederek ta§lan atmahd1r. Aynca Ha
lil'i tbrahim'e benzemeye de niyet etmeli; \!tinkti burada ya isyan et
tirmek veya haec amelinde yamltmak i<;in §'eytan, ibrahim (a.s.) e 
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goziiktii, Allah'm emriyle ibrahim (a.s.) de onu ta§ladi, §llye•t ibrahim 
§eytam gordi.i ve ta§ladi, fa.k8it bana g'tiri.inmiiyor, neyi ta§layayun? 
Bo§una bir i§ yap1yorum dersen; 'bilmi§ ol 'ki bu da §eytandi·r, seni bu 
vazifeden §a'§Irtma:k i\!in sana vesvese veriyor, ibu \!OCU!k oyuncag1 gibi 
bir §ey dedirterek seni aldatmaya c;all§Iyor. Sen §eytamn inadma, hik
metini anlayamad1gm bu kulluk vazifesi'ni yerine getirmeye ~ah§. iyi 
bil ki, gotiinii§te her ne kadar t~lan o muayyen yerlere at1yorsan da, 
ger<;ek'te lbu ta§lar ile §eytanm belini k1rmakta ve §eytaru ic;inden at
maktasm. <;iinkii ~eytanm as1l burnunu si.irtmek ve .belini k1rmak sir
n; hikmetini anlayamad1gm halde, yalmz Allah Teala'mn emri oldu
gu i<;in O'na sayg1 ve ta'zim g6stererek bu vaziieyi ifa etmektir.» 

Gazzali kurban kesme hakkmda da §oyle demektedir : 
<<Kurban kesmek ise, emre uymak ile Allah'a yakla§maktlr. Onun 

i~in kurba.ru iyisinden kesmeli ve onun her ci.iz'i.ine kar§Ihk senin her 
ciiz'i.ini.in cehennemden azad olmasm1 Allah'tan dilemelisin. Nitekim 
hadiste bOyle va'dedilmi§tir : Kuroan ne kadar daha biiyuk ve daha 
iyi olursa; cehennemden azad olman 0 derece kuvvetlenmi§ olur.n 

Haccm riikiinleri ve ibadetleri; hcpsi, hepsi mi.icerred emre mut
lak §ekilde itaat etmek ic;in all§tlrma ve davete icahet etmekten iba
rettir. Hac1, Mekke ile Mina, Arafat ile Mi.izdelife, sonra tekrar Mina 
ile Mekke arasmda mna-goc;e gidip-gelip durur, c;a.di·r kurar, ~ad1r so
ker ... Boylece o, iradesini htilkmii ve hi.irriyeti olmayan 'bir i§aretin 
itaatkan ve bir emrin fedaisi oldugunu isbat eder. Mina'ya vanr, is
tirab.at edeyim derken Arafa.t'a gitmekle emrolunur, hem de Miizdeli
fe'de durmaksi'Zm. Arafat'ta dua ve ibadetle me§gul olarak siCa~n al
tmda vakfeye durur; nefsi •giine§ battlktan sonra golgede ve rahat §e
kilde vakfeye durmrunm f1slldarsa da kendisine mi.isaacte edilmez, i.is
telik MiizdeHfe'ye gitmesi emro1unur. Miisliimanm hayat1, ·vaktinde 
nama2Jlan kllma'kla gec;tigi halde, Arafat'ta ak~am nama·zmi terket
mekle emrolunur; c;unkii o, namaz ve ah§kanhklarmm kulu degil, Al
lah'm kuludur. Bunun i<;indir ki, bu emirden sonra ak§am namazm1 
ancak yats1yla bera:ber Muzdelife'de k1laJbilir. Miizdelife'de de uzun 
miiddet kalma•yl cam istedigi halde miisaade edilmez ve Mina'ya git
mesi emrolunur. 

Biitiin Peygamberlerin (Aleyhimi.isselam), ibrahim'in ve a§Ik mii'
minlerin hruyatl i§te boyledir : Durma-go\!me, baglama-c;ozme, kavu§
ma-aynlma ... Onlarm hayatlarmda ne adetlere boyun egme, ne §eh
vet ve axzulara icabet etme vard1r. 

Bu (Allah'm rahmetini niyaz), oyle bir yerde olmas1 laz1md1r ki 
orada; 8.§1klann biiyugi.i, ihlashlaTin imam1, asnmn Allah'a en yakrm 
ve onun pa.k fakat kiic;iik aiJesi, muhabbet ve bagllhkta, ihlas ve vefa-
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karhkta, diger-gamhk ve fedakarhkta en 'biiyiik roiii oynami§ ve ta
rihin altun sahifelerini orada yazmi§, aym zamanda onlardan sonra 
gelen peygamberler, 8.§1kolar, ihlashlar da onlarm yolundan gitmi§, on
la;nn yapt1g1 ibadetleri yapm1·§, onlarm soylediklerini tekrarlann§, Ka'
be'yi tavar etmi§, Safa ile Merve arasmda sa'yetmi~. Arafa.t'ta vakfe
ye durmu§, Miizdelife'de geceleml§, cemreleri atmi§ ve Mina'da ibade~ 
tini yapml§ olsunlar ... Evet, Allah'm rahmetini taleb 1boyle bir yerde 
olmahd1r. Nitekim oyle bir yerde ve oyle bir ·zamanda olmaktad1r; iman 
ve a§kla dolup ta§an bir atmasfe,r i~inde, gec;mi§lerin amellerinin ay
msml yapma ve tarihi tekrarlama amnda olma:ktadlr. Bu niyaz, yer
yiiziinde 'bir 'benzeri daha olmayan bu dini birle-?ffie, gokleri inleten bu 
dua ve telhiye; olii katbleri canlandmr, durgun himmetleri harekete 

. g~kir, sonen veya sonmeye yiiz tutan a§k ate§ini tutu§turur ve Al
lah'm rahmetini celbeder. 

A.lim ve aym zamanda arif olanlar, miisliimanlann bu muazzam 
toplant1larmm, kalb ve himmetlerinin bir araya geli§inin, Allah'm 
rahmetini harekete ge~iri§ine, katila§mi§ kalbleri canlandm§ma dik
kati ~eikmi§lerdir. Nitekim imam Gazzali §Oyle demi§tir: 

ccMii§terek 1gaye ugrunda goniiller Allah'a baglamr, eller semaya 
kaldmhr, gozler goklere dikilir, hepsi birden Allah'tan rahmet diler
lerse, Allah'm dileklerini kabul eylemeyip rahmetini onlardan esirge
yecegini mi zannedersin? » 

~ah Veliyyullah Dehlevi de §6yle demektedir : 
((Haccm hakikatl; salihlerden biiyiik bir kitlenin, peygamberlerin, 

sal1hlerin, s1ddik ve §ehidlerin amld1g1 bir zamanda ve din ululanmn 
Allruh'm §iarlarma hiirmet etmek, giinahlanm affettirmek i\!in geldik
leri ve hir\!Oik ac;1k alametlerin bulundugu bir yerde toplanmaland1r. 
GOniiller 'bu §eKilde bir araya geldikten sonra Allah'm rahmet ve mag
firetinin inmemesi i\!in hie; bir se~bep kalmaz. Peygamber (s.a.) in a§a-

. g1daki hadisi de buna i§aret etmektedir : 
cc~eytan Arefe giiniinden ba§ka hi~ bir gUn.de daha kii~iik, daha 

matrut, daha hakir, daha k1zgm goriilmedi.'> 
Ve ~ah Veliyyulla;h '§Oyle devam eder: 
ccSalih insanlann hiirmet etmek ic;in geldikleri ve Allah'm zikriy

le i'mar e-ttikleri bir yerde 'bulunmak, muhakkak ki nefsi temizler. <;iin
kii oras1 meleklerin goniillerini \!eker :ve oraya yiice insanlann ehl-i 
hayr i~in yaptlklari dua kanatlan getilir. i§te bOyle bir yerde bulu
nuldu mu, o yiice varhklarm temiz renkleri, lmlunan kimsenin nefsi
nin rengine hakim olur, boylece nefis de temizlenmi§ olur.» 

Haccm ba'§hca gayelerinden biri; tevhid dininin imami ·ve kuru
cusu ibrahim Aleyhisselam'la alakayr yenilemek, onun ruhunu ic;e 
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sindirmek, onun mirasm1 korumak, onun hayatlyla kendi hayatlm1z1 
kar§Ila§tlrmak, diinyadaki miisliimanlarm hayatlm gozden ge~'irmek 
ve vuku bulan degi.~iklik ve bozukluklan diizeltip aslma irca' etmek
tir. Oyleyse haec, miisliimanlarm amel ve hayatlanmn te§h'ir edildigi 
senelik bir panay1rd1r ki onunla, i't;inde ya§adtklan toplumun ve di§a
ndan gelecek te's'irin etkisinden masun kallrlar. 

§ah Veliyul·lah Dehlevi bu konuda §6yle diyor : 
«Haccm gaye ve maksadlarmdan biri, insanlarm ibrahim'le is

mail'den (Aleyhimiisselam) miras yoluyla alageldiklerine uymakhr. 
<;iinki.i onlar, tevhid dininin imamlan ve onu Araplara tebl'ig eden 
peygamlberlerdir. Peygamber (s.a .) ise, bu tevh'id dininin meyctana ~lk
masi ve Kelime-i Tevh'id'in yiicelmesi ic;in gonderHmi§tir ki, Cenab-1 
Hakk'm bu ayeti buna delalet etmekt edir : 

«Babamz ibrah'im'in yolu alan dinde sizin i~in 'bir zorluk kalma
illi§tir.» (Haec, 78). 

Oyleyse irs'i 'bir haslet gibi imammdan feyizli §ekilde intikal eden 
haec ibadetlerini korumak laz1mdir. Peygamber (s.a.) in §U had'isi bu
nu ifade etmektedir : 

cc§iarlarmrz iizerinde durun; ~iinkii siz, o takdirde atamzm mira
smdan biri iizerindesiniz.>> 

Haccm en beli11gin vasfl ve haccda yap1lan ~badetlere h'akim olan; 
ruh, a§k, se,v.gi ve fedakarllktlr, ci'sim ve zihnin dizginini kalb ve hisse 
vermektir; A§Iklan ve onlann lideri ibrahim'i takliddir. Bazan 'bir fuj1k 
gibi Ka'be'nin etrafmda tavar edilir, bazan Hacer-i Esved opUliir ve 
selamlamr, ba·zan iki hedef arasmda sa'y edilir ve §efkatli bir annenin 
yavrusu ic;in ko§mas1 tak:l'id edilir, o kadar ki siir'atli ve ya;va§ ko§
masmda bile ... Sonra Terviye giiniinde Mina'ya, daha soma da Ara
fat'a .gidilir ve orada vakfeye durulur, dua ve ibtiha.l edilir, daha son
ra Miizdelife'de gecelenir, soma tekrar Mina'ya doniiliir, Ibrahim ve 
Muhammed'in (Aleyhimiisselam) siinnetine uymak i\!in tira§ olunur, 
kurhan kesilir .. . 

Bu servgi ve taklidin en parlak §ekli, cemreleri atmaktlr; artlk bu, 
ibrahim Aleyhisselam'm yapt1gm1 sembolize etmekten ba§ka bir §ey 
degildir. A§Iklarm amelletini taklid etmenin, a§k derdinin sirayetinde, 
cereyamn merkezine ula§mada biiyiik roHi vard1r, aym za;manda Al
laJh'm ra:hmet ve inayetini celbetmek ic;in de bir vesiledir. Sevginin ta
dim tatmi§ bir kimse ic;in, binlerce sene evvel ge\!mi'§ olmasma rag
men, Allah'm ebedile§tirdigi ve a§Iklardan tekrar edilmesini istedigi 
bir kiSSamn tekrar canlandmlmasi i\!in toplanan bu muazzam kalaba
hgm te§kil ettigi manzaradan daha tath bir manzara olamaz. Zira o 
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manzaranm teknl.n; §eytam rezil etmek, imam kuvvetlendirmek ve 
Ibrahim Aleyhisselam'a uymak i\!indir. . 

i'brahim, put yap1p satan put\!unun evinde dtinyaya geldi. Pu~u
nun putla hem inan\!, hem san'at yontinden alakas1 vard1. BOylece du
rum \!etrefille§iyor, dini duygu maddi menfaatla birle§iyordu. Ar:tlk 
bOyle bir ortamda iman ve akideyi uyand1racak ve batll putperestlige 
isyana te~vik edecek bir §ey dti§tintilemezdi. Fakat peygamberlige ve 
yeni bir alem kurmaya hazlrlanml§ bir kalb vardl : 

((Andolsun ki Biz, daha once ibrahim'e de rti§dtinii verm~tik. Ve 
Biz, onu bilenlerdik.» (Enbiya, 51). 

0, inl{llabma netice alarnad1g1 bir merhaleden, dogdugu ve i\!in
de ya§amaya mahkum oldugu ailesinden ba§lad1. Neticede Kur'an-1 
Kerim'in .beyan buyurdugu gibi; ibrahim (a.s.) in putlan k1rmas1, put
perestlerin hi§ffima ugramas1, a-te§e atllmas1, ate§in ibrahim'e serin 
ve selamet olmas1, ilbrahim'in zalim kral kar§Ismda edebi ve veciz mii
naka§asl gibi olaylar vuku buldu. 

Ba§lad1g1 bu ink1lab, cemiyetinin gazabma ugramas1, ~lkesinin 

kendisine dar gelmesi ve hiik1lmetinin kendisini kovmas1 ile netice
lendi. Fakat o, btittin bunlan, sanki bekledigi bir sonu~mU§ gibi ka
bullendi, tilkesinden gonlti ho§ olarak aynld1; ~tinkii sermayesi olan 
imamm kurtarmi§tl. Yalmzllgma ragmen tammad1g1 gurbet yollarma 
dii§.tii, btittin iil'keler putperestlik ve hurafede adeta birbirinin kopya
Sl idi. Nihayet M1s1r'a indi. Ne hazindir ki orada da imtihana hedef ol
du. Fakat kralm goz koydugu e§iyle beraber kurtulup ~am'a s1gmma 
imkamm buldu, buradaki ilahi agacm fidesini dikti, putlan b1rak1p 
bir alan Allah'a ibadet etmeye davet etti. 

Tabii yonden gtizel ve verimli bir yer alan . ~am'da oturmak ib
rahim (a.s.) in hO§Una gider, fakat bir mtiddet sonra ~am gibi giizel, 
sulu ve bol mahsullti .bir yerden g619me emrini allr, nefsi i\!in bu emre 
kar§l gelme hakk1 tammaz ve hi~ bir tilkeye baglanmaz, gelen i~aret 
ve verilen emir ne ise onun tatbik\!isi olur. Yeryiiztinti; vatam, btittin 
le§eriyeti:; ailesi ·ka'bul eder. Evet, hamm1 Hacer ve heniiz stit emen 
~ ti~tik yavrusunu allp g'Otitirmekle emrolunur ve allp gbttirtir. 

Gottirdtigti yer dar bir vactidir; etraf1 \!Iplak ve korkum; daglar
La \!evrili, havas1 kasvetli, susuz ve 1p1ss1z bir yerdir. i§te burada sev
gili e§ini, ciger-paresi yavrusunu b1rakmakla emrolunur ... Hi~ tered
diid etmeden, endi§eye kap1lmadan, tiztintti ve rztmlb duymadan Al
lah'a ,giivenerek, O'nun kaderine teslim olarak, O'nun emri yerine gel
sin diye en sevdiklerini or ada b1rak1r ... <;tinkti kendisi bu gibi ac1 
tecrtibeleri ge\!irmi§, tabiata kar§l gelmeye ah§ml§, zahiri sebeplerden 
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ziyade gayba iman etmi§, Alla;h'a giivenmi.~ sannlmayan bir imanm 
sa.hibid'ir. 

Bu lplSSiz vadide, beklenen ve muhtemel olan durum meydana 
gelir : <;ocuk ve annesi susar ... Susuzluklanm giderecek a'ZICik olsun 
bir sudan timid yok ... i:!}te o anda annede, yavrusuna kar§l ta'rifi gti~ 
bir ~efkat uyamr .. . Su aramak veya suyu bulunan bir kervana tesa
dtif etmek gayesiyle, ytiregi yanarak, i~i sizlayarak iki tepe arasmda 
kc~ar, ko§ar .. . c;ocugunun hayabndan emin olmak i~in de geriye do
nup onu kontrol eder ... Bir su ·bulma veya bir insan izine rastlama 
timidi ile teknlr ko§ar... 0 bu hal de, tabia tm kendisine fisildadigl en
di:§e ile gayba imanm, Allah'a gtivenin kendisine ilham ettigi gtiven 
ve itmi'nan arasmdad1r ... 0 , bilmektedir ki -~tinkti o peygamber ha
mmi ve pey;gamber annesidir- ~ebebe sanlmak, Allah'a iman ve O'na 
gtivenle tezad te§kil etmez. Bunun i~in o (Hacer) endi§elidir, fakat 
timidsiz degil inannn§tlr, tenbel ve sebebi b1rakmi§ degildir. Bu oyle 
bir manzarad1r ki, sema bir benzerine §ahid olmaml'§tlr. Bu hazin man
zara kar§ISmda ilahi rahmet co§ar, harika bir yolla su f1§kmr, bu su 
(zemzem) ebedi ve mubarek olur, as1rlara, nesillere yettigi gibi §ifa 
ve bereket sa~ar, azalmaz bitmez ve bitmeyecektir de ... 

Cenab-1 Hak, samimi mti'mine bir kadm tara.fmdan zaruret ha
linde yap1lan bu hareketleri, zaruretsiz yap1llr k1ld1, onlarla her as1r 
ve nesildeki en btiytik akilhlan, filozoflan, kral ve sultanlan mtikellef 
tuttu; zira haccdaki ibadettler anca.k bu iki dag arasmda sa'y etmek 
ile tamam olur. Bu iki dag, her a§Ikm mikatl, her itaatkarm gayesi
dir. Sa'y da, mtislumamn bu' alemdeki durumunu en gtizel §ekilde ifa
de eden bir ibadettir : iMtisltiman akllla hissi, inan~la duyguyu birle§
tirir, akhm hayatlyla iligili konularda kullamr, ondan istifade eder; 
bazan da ak1ldan daha derin alan hissine uyar. 0 , §ehvetlerle aldatlc1 
ve goz a1Ic1 nesnelerle dolu bir dtinyada ya§ar, fakat Safa ve Merve 
arasmda sa'y eder gibi hi~ birine iltifat etniez ve hi~ birine goni.il ver
mez... Onun gayesi ve dti§tincesi istikbaldir (Ahirettir); o, hayatlm 
muayyen §avt (Safa ile Merve arasmda bir kere gidip g€lrrie ve Ka'
be'yi bir defa tavaf etme bir §avttlr.) lardan ibaret kabtt). eder, Rab
bma itaat ve ·selefine uymak i~in bu «§avtlan )) kat'eder .. . Gonllinde
ki imam, onun am~t1rma yapma:sma ve ~ah§masn1a mani olmaz, ~a
l1:§1nasl da Allah'a dayanmasma ve gtivenmesine engel te§kil etmez. 
Her hticresi iman dolu bir kadmcag1zm yapt1g1 bu harekctin ta§Idigi 
mana elbette bu kadarc1k degil, ancak §Urasi muhakkak ki bu hare
ketin ruhu ve degeri, «a§k)) ve «emre itaattlf.J) 

<;ocuk (ismail) btiytir, baba §efkatini artlracak bir y~a ula§lr 
ve babasmm yamna koyulup, onunla oeraber ~all§Ir ... insani duygu-
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su art·an, zaten yarad1h~ta <;ocuguna kaq1 sevgi ve ~efkatle me~bu' 
olan o biiyiik ba·ba (Ibrahim), i<;inde cigerparesine kar~1 daha fazla 
bir meyl ve dii§kiinlUk hisseder ... I~te esas mese1e burada ba§lar; ~un
kii onun yalmz Allah sevgisiyle dolu olan kalbi her insamn kalbi gibi 
degildir, o «Halil'iir-Rahman)) m kalbidh:. Sevgi ise ort~khg1 kabul et
mez, hele ilahi seVJgi olursa .. . Bunun i<;indir ki Ibrahim Aleyhisselam, 
yavrusuna dii~kiinliik gosterdigi bir zamanda onu kesme i§are.tini ahr, 
peygamoerlerin r<ii'yas1 da ger<;ektir; i§aret tekerriir eder, anlar ki i§ 
Ciddidir ve bu bir emr-i ilahidir .. . Bu durumda ~ocugunu yoklar, <;iin
kii bu is ancak onun muvafakat1 ve onun cesaretiyle tahakkuk ede
ceKtir. Onu son derece ita.ath, asil ve ilahi emre camm verm~ye ha
Zlr bulur ... <;iinkii o, peygam'ber oglu peygamberdir ve peygamberle
rin dedesidir : 

·«Ogulcugum, dogrusu ben rii'yacta iken seni bogazladig1m1 goru
yorum. Bir bak ne dersin. 0 da dedi : Babac1g1m, sana emredileni yap. 
in¢a.Jlah beni sabredenlerden bulursun.ll (Saffat, 102) . 

I§te ourada aklm inkar ettigi olay meydana geHyor : Baba, asil 
evl8.d1m gQitiiriiyor, gezmeye degil kesmeye ... Her ikisi de Rablarmm 
emrine teslim olmu§ ... Insanlan mutluluktan men'etmeyi ve dalale
te sevke,tmeyi iizerine almi§ olan §eytan, onlerine ge<;iyor, ya§amaya 
te'§vik edip emre kar§I gelmelerini ve bu i§i yapmamalarm1 onlara §i
rin gostermeye yelteniyor, fakat onlar Allah'm emrini yerine getirmek
ten b~kas1m kabul etmiyorlar ... Bundan sonra melekleri titreten, in
san ve cinnileri iirperten hazin manzara vuku buluyor ... <;ocuk bi~a-

gm altma yatiyor, baba b1<;ag1 bogazma day1yor . .. kesmeye <;ah§Iyor ... 
ve ... Allah'm iracte buyurdugu meydana geliyor .. . Maksad Ismail'i kes-
mek degildi. As1·l maksad Ibrahim (a.s.) in kalbindeki ilahi sevgiye 
ortak olmak isteyen <;ocuk sev,gisini (Ismail'in sevgisini) kesmekti ki 
bu da bi<;agm bogaza dayanmas1yla kesilmi~ oldu. Ismail kesilmek 
i~in degil ya§amak, :geli§mek ve ziirriyet yeti§tirmek i<;in dogmu§tu; 
nitekim peygamberlerin sonuncusu ve efendisi onun neslinden oldu. 
Allah'm murad1 olan bu husus gel\!ekle§meden, o nas1I oldiiriiliir ve 
nas1l kesilirdi? Kesilmedi .. . Cenab-1 Hak, onun yerine kesilmek iizere 
cennetten bir ko<; gonderdi. Ondan sonra da ona tabi olanlara bu §e
kilde kurban kesmeyi vadb k1ld1. Onlar da kurban giinlerinde, bu mu
azzam kurban olaymm hat1rasm1 yenilemek i<;in maUarmm en giize
lini Allah yolunda kurban etmekte tereddiid etmediler : 

<<Baylece ikisi de teslim olunca, babas1; oglunu alm iizeri yat1rd1. 
Biz ona §Dyle seslendik : Ey Ibrahim, sen rii'yay1 ger<;ekle§tirdin. Mu
hakkak ki Biz, ihsan edenleri boylece miikatatlandmnz. Muhakkak 
ki bu, apa<;Ik bir imtihandL Ve ona fidye olarak biiyiik bir kurbanhk 
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verdik. Ve sonra gelenler arasmda ona (iyi bir nam) b1raktlk. Selam 
alsun Ibr~him'e.» (SMfat, 103-109). 

Cenab-1 Hak, §eytanm, Ibrahim Aleyhis.selam'm oniine ge~ip onu 
vaz ge<;irmeye ~ah§I!lasmi, bunun iizerine ibn!him'in onu ta§lamasi 
olayim, her sene en faziletli giinlerde sembol.ik olarak §eytamn ta§lan
masiyla ebedile§tirdi ki §eytan k1zsm, mii'minler de boyle §eytana uy
m8iyacaklanm belirtme f1rsatim bulmu§ olsun. Elbette beyle bir ha
reket, mrii'minin lezzet, hayat ve rikk!i-t duyacag1 bir harekettir, tabii 
iman .saglam olur, anlayi§ dogru olur ve Allah'a itaat tam olursa ... 
Bu vesile ile mii'min anlar ki o, §er kuvvetleriyle, §eytan ve askerle
riyle devamh :sava§ halindedir, vazifesi de onlan ta§lamak ve kii~iik 

dii§iirmektir. 
Zaman normal seyrine devam ededursun, kiic;iik Ismail artlk 

giic;lii kuvvetli bir delikanll olmu§tur, Cena b-1 Hak kendisine peygam
berlik ve ululuk ikram etmi§, babas1 ibrahim Aleyhisselam'm davas1 
artlk meyve vermi§, geni§lemi§ ve yayilmi§tir ... Yeryiiziinde Allah'a 
ihlasla ibadet edilen bir mescid yokken, §eytan ve putlara tap1lan bir
c;ok ma'bedlerin, krallar ic;in birc;ok saraylarm varhg1 elbe<tte kendi
sine s1~mlacak ve Allah'a ibadet edilecek bir mescidin yap1lmasm1 ge
reMiriyordu. i§te Ibrahim, din ay? kta durmaya ba§ladiktan ve tevhid 
dininin niiveleri goriildiikten sonra, insanlara s1gmak ve emniyet, yal
mz Allah ic;in ma'bed olmak iizere «Beytullah» 1 yapmakla emrolun
mll§tu; baha ile ogul, goriinii§ii sade ve miitevazi, manas1 yiice ve aza
metli olan bu «Beyt» i yaparken yardimla!§Iyor, ta§ ta§Iyor, binayi yiik
seltiyor ve §oyle diyorlard1 : 

((Hani Ibrahim, Ka'be'nin temellerini Ismail ile birlikte yiikselti
yordu ve diyordu ki : Rabb1m1z, bizden kabul buyur. ~iiphesiz ki, Sen
Sin Sen Semi; Alim. Ra bb1mrz, ikimizi de Sana teslim olanlar k1l, so
yumuzdan da Sana teslim olanlar yeti§tir, lbize ibadet edecegimiz yer
leri goster, tevbelerimizi kabul et. <;iinkii Sensin Sen Tevvab, Rahim.>, 
(Bakara, 127-128) . 

Nihayet <<Beytullah )) , diinyada benzeri olmayan iman ve ihlas te
melleri iizerinde yiikseldi. Cenab-1 Hak da onu en giizel §ekilde kabul 
etti, ebedi kalmasm1 takdir buyurdu, ona cemal ve celal ortuleri giy
dirdi, goniilleri ona meylettirdi, onu kalbleri ~eken manyetik alamn 
merkezi 'klld1. 0 derece ki insanlar degil ayaklanyla ba§lanmn iize
rinde oraya ko§mayi can u goniilden ister oldu, iistelik medeniyet ve 
tabiat giizelliginden uzak bir iilkede, goz ahc1 manzaralardan yoksun 
oldugu halde.. . Artlk Ka'be denilen §ekilde yiikseUnce, Ibrahim Aley
hisselam'a nida oldu : 

<<Insanlar ic;inde hacc1 ilan et. Gerek yaya, gerek ank binekler 
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iizerinde uzak vactiden ve yollardan San·a gelsinler. Ta ki, kendileri i~in 
faydalara s.ahid olsunlar ve Allah'm r1z1k olarak kendilerine verdigi ha;y
vanlan belli gunlerde kurban ederken O'nun ad1m ans1nlar. Siz de bun
lardan yeyin. <;aresiz kalml§ yoksulu da do·yurun. Bilahare kirlerini gi
dersinier, atlaklanm yerine getirsinler ve BeY't el-Atik'1 tava.J etsinler. » 
(Haec, 27-29). 

ibrahim (a.s.) in zamanmda dtinya, maddi sebeplere ~ok bagh idi. 
Insanlar onlara haddinden fazla guvenirlerdi, nerdeyse mustakil §ekil
de te'sir edici ve zat1yla kaim telakki olunurdu; hatta Allah b1rak1llp 
onlar rab kabul olunmu§tu. Bu derece bagllhk, putlara tapmamn ya
mnda ba§ka bir putperestlik meydana getiriyordu. Ibrahim (a.s.) in ha
yatl ise, putlara isyan, her ttirlti '§irkten armmi§ halis tevhide davet ve 
Allalh'm her §eyi kU§attlgmi ger~ekle§'tirmek i~in cihaddan ibaretti. 0 , 
Alla:h'm btittin e§yayi yoktan var ettigini, maddi se.bepleri O'nun yara
tlp O'nun malik oldugunu, se.bepleri mi.iseb'biblerden O'nun ay1rdlgm1, 
e§yadan ozelligini ve karakterini soyup ondan tam tersini ~lkard1gm1 
(ate§in yakm3.1y1p serin olmas1 gibi) ve e§yay1 diletligi zaman ve diledi
g.i i:~in emre amade k1ld1g1m ... Evet btitiin bunlan AJlah'm yaptlg1m 
cihana ilan etmek i~in ya§lyor'du Ibrahim. Insanlar onu yakma.k i~in 
ate§ yakml§ ve §Oyle demi§lerdi : 

«Onlar: Bir §ey yapacaksamz §Unu yakm da tannlanmza yardlm 
edin, dediler.» (Enbiya, 68). 

Fakat ibrahim, ate§in Allah'm iradesine tabi oldugunu, yakma ozel
liginin ondan aynlmayan bir karakter olmad1g1m, bu ozelliginin ona 
emanet olarak verildigini, Allah dilerse te'sir icra edebilecegini, aksi 
takdirde yakmaYJp serinlik ve selamet olacag1m biliyor ve inamyordu 
Bunun i~in de ate§e saglam bir iman ve tereddiidstiz bir kalble daldi, 
netice de inand1g1 ve bildigi gibi oldu : 

((Brz de : Ey ate~; Ibrahim'e kar'§I serin ve selamet ol, dedik. ·Ona 
diizen kurmak istediler. Ama Biz, onlan daha ~ok hi.israna ugrayanlar 
k1ld1k. n (Enbiya, 69-70) . 

Insamlar, bol su ve verimli bir arazi olmadan hayatm olmayacai?;l
na inanml'§lardl. Bunun i~in de ikamet edecekleri iilkenin, suyunun bo 
ve mahsultiniin vok olmasma dikkat eder, ticaret ve zanaatm kolay 
oldugu yerleri se~erlerdi. tbrahim (a.s.) yap1lan ve yaygm olan bu 
ade'te de, maddi sebeplere gtivenmeye de kar§l geldi, anne ve yavru
sundan te§ekktil eden kugtik ailesl i~in dtinyadan ve ticari merkezler
den uz;ak, ticaret ve zanaatm olmad1g1, bolluk ve servetin ugramadlg: 
bir vadiyi se<;ti. Allah'a da nz1klar1m bolla§tirmasi, kalbleri onlara 
meyillendirmesi, bilinmeyen bir sebep ve yolla meyveler ihsan etme
si i~in niyazda bulunarak §6yle yalvard1 : 
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<<Raobimiz; ben ~ocuklanmdan kimini namaz kilabilmeleri i~in 
Senin mukaddes evinin yanmda c;orak bir vadiye yerle§tirdim. Rab
bimiz; insanlarm goniillerini onlara · meylettir. §iikretmeleri ic;in on
Ian meyvelerle n'Z1kland1r.» (ibrahim, 37). 

Cenab-1 Hak duasm1 kabul etti, onlarm nz1k ve emni¥etlerini ga
ranti altma ald1, iilkelerini de hay1r ve meyvelerin istasyonu klld1: 

«Ha1buki onlan krutlm1ooan bir nz1k 01larak her §eyin mahsulii
niin topland1g1 emin b'ir haremde yerle§tirmedik mi?)) (Kasas, 57). 

ccBu evin (Ka'be'nin) Rabbma ioadet etsinler. Ki 0, kendilerini 
ac;llktan kurtarmi§ korkudan emin kllmi§tlr.» (Kurey§, 3-4). 

Onlan (ismail'le annesini) sudan eser olmayan bir yerde b1raktl, 
ama sonunda ne oldu? insanlar ool bol ic;tikleri gibi memleketlerine 
de gotiirdiikleri sonu olmayan bir su fi§k1rd1 kumdan ... insan nami
na 'bir varllg1n olmad1g1 lplSSlZ bir c;olde b1rakti, sonunda oras1 diin
Y'amn dart bir yanmdan miisliimanlarm can atlp geldikleri mukaddes 
bir iilke oldu. 

i§te ibrahim (a.s.) in hayat1; zamanmda yaygm olan maddeci
lige ve maddi sebeplere tapmaya meydan okuyan ve Allah'm mutlak 
kudret ve iradesine inanmaya ornek te§kil eden miistesna ·bir hayat
tir. Cenab-1 Hakk'm siinneti (yaratmadaki adeti) onunla boyleydi. 
Maddi sebepler ona ooyun eger ve ak1llann almad1g1 hailer vukll' bu
lurdu ... 

Haec, haccm ibadetleri, hacc1 donatan hatlra ve olaylar, hac1larm 
yaptlklan her tiirHi gosteri§ten soyunma ve diger ibadetler -ihram, 
vakfede durma, ifaza, recm, sa'y, tavat- hepsi hepsi Ibrahim (a.s.) in 
§ahsiyetinin temeli olan vas1flan tevhid, maddi sebepleri red, Allah'a 
daJanma ve O'nun ugrunda her §eyi feda etme, O'nun taat ve riza
sim her '§eyin iistiinde tutma, adet ve orflere k'ar§l gelrne .. . gibi Sl
fatlan ebedile§tirme ve o e§siz iman, a§k ve fedakarllgi yenHemedir. 
Haec, bu yiice manalarm ve bu ilahi degerlerin bakasmm garantisi
dir. Aym zamanda uydurma, yapmac1k Irkt;Illk ve bolgeciligin iistiin
de olan islam camiasmm da bakas1 ic;in bir sigortad1r. Haec insanla
ra, ibrahim (a.s.) in gittigi yolu izlemek, onun ruhunu ruhlanna sin
dirmek ve onun davasm1 her yer ve zamanda ayakta tu:tmak ic;in bir 
c;agnd1r: 

<<Babamz ibrahim'in yolu olan dinde sizin 'ic;in bir zorluk kllrna
mi§tir. D ilia once peygamberlerin size §ahid olmas1, sizinde insanlara 
§Mlidler olmamz ic;in size miisliiman adm1 veren O'dur. ~u haJ.de na
mazl k1hn, zekat1 verin, Allah'a sanlm. O'dur sizin mevlamz. Ne gii
zel mevla, ne giize'l yartiirncl. )) (Haec, 78) . 

insanhgm uzun tarihinde, ibrahim Aleyhisselam'm davas1 ve ci-
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had1 par1ak bir ba§llkt1r. Onunla tarlhin seyri degt~ir, anunla insanhk, 
zaman var olduk\!a ka,lacak alan iki orduya aynllr, onunla bir c;ag ba§
lar bir c;ag ~apamr. Cenab-1 Hak ibnlhim'e ebe'di onderligi ve devam-
11 (kelime:yi) bah§e:tmi§tir. Zurriyetine de peygamberligt, veiayeti ve 
ebedi olarak dtinyaya dini vasi' olmaYI lutfetmi§tir. Onun ailesine ve 
halkasma girene, Hakk ic;in cihad1, ebediyyen batllm kal"§Ismda dur
mayi, AUah'a da vet etmeyi, h1rc;m dalga.lar, korkunc; kas1rgalar am
smda bile be§eriyetin gemisini yti~titmeyl ve bu me§'aleyi sondtirme
den korumayl farz kllffil§tlr. 0 (ibrahim), Allah'm, insanhgm saa
de!te kavu~as1, cehennemden kurtulmasl ve dunyamn harab olmak
tan masun kalmas1 i<;in kuilland1g1 btiytik yap1c1 ve btiyuk ustad1r. 

Haec ve her sene haec me'V'siminde ibrahim dininin evladlarmm 
bir araya gelmesi; ibrahim (a.s.) ile ana tabl olan ma'nevi evladlan
mn •arasmdakl ruhani ba·gm bakas1 ic;in kafi blr sebep, aym zamanda 
bu din ve insanllgm ayaikta kalmas1m saglayan ytice mana, inane; ve 
hedefleri yenilemedir. Buru:lan dolay1d1r ki Cenab-1 Hak §Oyle buyur
mu§tur : 

ctAllah Ka'be'yi, o haram evi insanlar ic;in hayat ve guven kayna
gi kJ.1d1. Keza a haram olan ay1 da, kurbam da, boynu bagll kurban
llklan da. Bu, Allaih'm goklertle ve yerde olanlan bildigini ve Allah'm 
gerc;ekten her §e·yl bilici oldugunu bilmeniz ic;indir. >> (Maide, 97). 

Risalet-i Muhammediyye gel'dikten sonra da Beyt (Ka'be), yine 
hidayet ve ir§adm, ma'nevi nur ve atlfi g1damn merkezi oldu : Etrafm· 
da ibadebler yap1lan, hisler doyurulan, kalb korlan tutu.~turulan, ba§ 
bataryala,r doldurulan, kendislnden dini risalet alman, her sene et
rafmda taat vazifesini yapmak, sevgi ve ink1yad vergisini ooemek, bu 
ipe sanld1gm1 isbM etmek ic;in islam aleminin tapland1g1, etrafmda 
btiyu.gii kti•<;tigii ile, zenginl fakiriyle, hakirl U}1lSU ile, alimi cahili ile 
insanlarm tavaf et.tigl bir merkez. .. Evet boyle bir merkez dldu o 
Beyt. Ora,da top~anan miis~umanlar; ayn alduklan ha•lde birle§mi§, 
c;ok olduklan halde bir, dag1mk olduklan halde toplu, fakir olduklan 
halde zengin, zay1f olduk[an halde kuvvetli oiduk'lanm isbat etmi§ 
olurlar. On1ar yeryii.zune dag1hr, herkes r1zk1 pe§inde c;ah§lr, ayn ayn 
milletlere mensub olur, muhtelif killtiir ve hars alml§ olur, evet hun
larm hepsi dlur ve olabilir. Bunlarla beraber onlar bir noktada topla
mr ve bir noktada birle§ir ... Haec bunun en .giize:J. delili ve isbatla
YlCISidir. Za.ten miisliimanlarm hayatmm hepsi, tavaf ve sa'y'den, nu
suk ve ibaCletten, iman ve akideden ibarettir. Makamlan da; Mina ve 
Arafat'tan, yolculuk ve vakfeden ibarettir. Onlar daima gO<;mekte, de
vamll ile'flemekte ve teikrar tekrar tam§maktadlrlar, ta ki cHum ge
linceye dek ... 
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Artlk biitiin buniardan sonra miisliimamn, ozellik.le uzaklardan 
k'O§Up gelen mi.isliimamn haccm1 J:)itirdikten sonra peygamber (s.a.) 
in g()~tiigii ve t:ngmagi olan mescide, m1run fi§kirdigi, hidayet ve ilim 
dalgalanmn yiikseldigi, islam kuvvetinin oradan <;1k1p diinyaya ya
yildigr Mescid'e ... islam'm sigmd1g1, islam tarihinin ilk boliimiin'iin 
ya§and1g1, topragmm Asha.bm kam ve goz ya§Iyla suland1g1 Medine'
ye ... Evet, ·biitiin bunlara •bir a§lk gibi kO§masi, kendisinde kllman bir 
rek'at namazm bin rek'ata denk oldugu (Ebu Hiireyre'den rirvayet edil
digine gore Peygamber (s.a.) ~oyle buyurmu§tur: Benim bu mesci
dimdeki namaz, Mescid-i Haram hari<;, digerlerinde kJ.J.man namazlar
dan bin defa daha hay1rlldlr. Buhari ve Muslim) Mescid'de namaz 
kilmasi, §ehid ve s1ddiklann, selef-i salihin'in ayak bastiklan yerde 
durmas1, bumlardan samimiyyet, imai1, a§k ve islam ugrunda kahra
manllk gO.stermeyi ve §ehid olmay1 iStimda::l etmesi, sayesinde karan
llktan nura, kula tapmaktan Allah'a ibadete, dar diinyadan bol ale
me kaVU§tugu, ilk defa iman tadlm tadlp insan k1ymetini takdir et
tigi bu yiice Peygambere salat ve selam getirmesi.. . evet biitiin bun
Ian yapmas1 son derece tabii degil de nedir? 

Haec, iimmet i<;in senelik bir panay1rd1r. Ummetin asalet ve te
mizligini muhafaza etmesinde, tahrifat ve fesaddan uzak k:almasm
da, ruh kokiinden kopmayrp ona bagll kalmasmda, bir<;ok iimmetle
rin dii§tiigii tuzak ve mugalatalardan (yamlmalardan) kendisini ko
ruma:smda en biiyuk pay hacca aittir. Ummet-i Muhammed, bu muh
te§em milessese yoluyla ibrahimi karakterini muhafaz:a eder; ernane
te riayetkar, §efkatli, merhametl'i, miisamahall, kuvvetli ve hamleci 
olan bu karakteri nesilden nesile aktanr. Sanki o, damarlara ve biitUn 
cisme kan dagitan canll bir kalbdir. Bu fimmet, onun sayesinde toplu 
gosteri yapar. Alimler onun sayesinde mufritlerin ifratlm, cahillerin 
te'vilini, bo~guncularm tahrifabm reddedip onlan esas olan ibrahimi 
tevhide, halis olan Muhammed! dine dondiiriir. Ummet-i Muhammed, 
onun '(Haec miiessesinin) sayesinde dini ve kiiltiirel birligini korur. 
Bunlar, Muhammed! islam damgas1m ve ibrahlmi tervhidin birligini 
bozabilecek olan mahalli te'sirleri onler. Nitekim bu bozulmalar, ge~
mi§ bir~ok dinlerde vuku .bulmu§tur. 

Cenab-1 Hak, Ummet-i Muhammed'in ~~itli toplum ve iklimler
de ya§amasml, ger~ekten <;ok ve ~e§itli devrelerden ge~mesini mukad
der k1ld1. Bu devre'ler; hararet ve kuvvet, donukluk ve §iddet, mu
cadele ve mukavemet, maddi ve siyasi aldaticl'lar, kiiltiir ve medeniy
yette ilerleme, mal ve maddede bolluk, darllk ve s1kmtl, dii§man ve 
zalimin musaJllat olmas1 gibi cidden ~ok ~e§itli ulan devrelerdir. Bu 
tlurum kar§Ismda musliimanlann, iman cezvesini kaynatmaya, a§k 
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ve muhabbet duygulanm ayakta tutmaya, baghhk ve vefakar1Ig1 di
ger azalara iade etmeye §iddetle ihtiyae1 vard1r. i.~te Haec, her sene 
ebedi olan bu agaem ye§erdigi ve Rabbm izniyle meyvesini verdigi bir 
mevsim k1lmd1. Bu mevsimde, eihan:§iimul olan bu aga~, taze ve ye§il 
bir elbise giyer. 

Merhum ~ah Veliyullah Dehlevi, te§ri'in s1rlarma inen engin an
layl:§1y1a bu incelige <<Huceetullah'il-Baliga» adll eserinde i~aret ede
rek §6yle der: 

«Devlet muayyen devrelez;den sonra, diiriis·t vatanda§hk va·zifele
rini yapmayam ayirdetmek i~in nas1l umumi kontrol ve tefti§e muh
ta~ .ise, Ummet-i Muhammed de miinaf1kla samimi mii'minin ayird 
edLlmesi, Allah dinine oJan akmm mii§ahade edilmesi ve mii'minlerin 
birbirini goriip tam'§malan i~in haee'a muhta,gt1r. <;iinkii orada her
kes, kendisinde olmayan gii·zel hasl.et ve meziyyetleri ba§kalarmda gor
mek suretiyle benimseyerek ahr. Zaten iyi ve giizel §eyler, arkada~llk 
etmek ve birbirinden gormek ~uretiyle meydana geUr.>> 

Ve §6yle devam eder: 
«Eger haec, v.!!rilmesi gereken :bir vergi, yap1lmas1 zaruri olan bir 

gelEmek haline getirilir ve AJlah'm emri olan bu fariza hakk1yla yapl
llrsa, diger gelenek ve goreneklere pek luzum kalmaz. (AUah'm em
rettikleri miistesna). Tevhid dini olan islam'm iman liderlerinin hal
lerini ve onlarm yollarmdan gitmeyi haccdan daha giizel hatlrlatan 
bir ba§ka §ey yoktur.n 

Kitabm ba'§ka bir yerinde ise aym zat §Oyle demektedir: 
«Hacem maksadlanndan biri : Tefti§ ve te§ri'in anlamm1 ger~ek

le§tirmektir. <;iinkii her millet ve devletin birbir·leriyle tam§malan, 
cari olan ahkam1 ogrenmeleri ve kudsal sayd1klan muayyen zaman ve 
mevsimleri vard1r. Haec da miisliiman~arm panaym, kuvvet gbsterisi, 
cari olan dini hukiimleri birbirinden :gormek suretiyle ogrenme mev
simi ve islarn'm biitiin azametiyle te:ghiridir. Cenab-1 Hakk'm '§U ayeti 
de buna i§aret etmektedir. 

<<Hani, Beyti insanlar i~in bir toplanti yeri ve emin bir mahal yap
ml§tlk.n (Bakara, 125). 

Cenab-1 Hak, Ummet-i Muhammed'in en kara ve '§iddetli giinle
rinde bile ihla.sll insanlarm, samimi miir§idlerin, duas1 miistecab mii'
minlerin haccdan eksik olmamasm1 takdir buyurdu. Bu insanlar ki 
havay1 ruhaniyyet ve hu§u' ile doldurur, o havay1 teneffiis eden kah 
kalbler yumU§ar, asi nefisler yola geJir, doniDU§ gozler ya'§aTir, ISOn
IDU§ a§klar tutu§ur; aym zamanda Allah'm rahmet ve bereketi iner. 
diger taraftan §eytan rezil ve riisvay olur ... Bunun i9indir ki Peygam
ber (s.a.), bir hadisinde §6yle buyurmu§tur: 
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«§eytan Arafe giiniinde oldugu gibi ba§ka hie .bir giinde, daha kii
~iik, daha matrud daha hakir ve daha kizgm goriilme:di. Bunun sebe
bi rahme'tin inmesinden ve Allah'm biiyiik giinahlan bagi§lamasm
dan ba§ka bir §ey degildir.n 

Boyle bir .ortamda elbette hava ma'nevi cereyfmla dolar; d6rt bir 
yandan geien mU!sJ.iimanlar bO§almi§ goniil bataryalanm doldurur ve 
iman, sevgi, hamaset ~e§itlerinden aziklarmi allrlar. Hayatlannm ge
ri ~alan kismmda aldiklan bu azikla ya§ar, ka~Il~tiklan her t'iirlii 
igfal edici ve al'daticilara mmnla kar§I koyar; iisteli.k fakirlik, hasta
hk gibi selbeplerden dolayi gelmeyen din karde§lerini de ona artak ya
parlar. Qe§itli kit'a;Iarda ya§ayan Ummet-i Muhammed''in cismine iman 
cereyam i§te bOyle yaJlhr. ooylece bilmeyen ogrcnir, zayif kuvvetle
nir ve uyu'§Uk canlamr. Aynca mU.sliimanlar, vruzi.fe1erini yapmak i\!in 
yeni bir kuvvet ve yepyeni bir cihad ruhu kazamr. 

Haec, ha'ZI miisllimanlarm kurbam olduklan Irk, renk ve oolgeci
lik zihniyetine kat§I islam §Ulirunun zaferi ve isJami §iarlarm rte§hir 
edildigi .bir panaJlrdlT. Hacc'da biitiin mtisliimanlar a:yn ayn olan her 
tiirlii mahalli §ekiHerden soyunur ve hepsi dini lisanda <<ihramn de
nilen bir §ekle :biiriiniir. Bu §ekilde biiyiikle kii<;iigiin, fakirle zengi
ndn, hakimle mahkumun far'ki yoktur, hepsinin ba§I a~Ik ve hepsi ay
m sozii terenniim etmektedir : 

«Lebbeyk allahiimme 'lebbeyk, le:bbeyke la §erike leke lehbeyk, in
ne'l-Hamde ve'n-Ni'mete leke ve'l-Miilke la §erike lek.n Boylece islam 
birligi, gerek giyimde, .gerek dilde en giizel §ekilde tecelli etmi§ olur. 
Dige[' taraftan Arrubm, Acemin ve ~e§itli Irk ve renkteki miisliimanla
nn ilbadetleTinin, gayelednin bir ve aym oldugu goriiliir : Hepsi bir 
«Bey'tn (Ka'be) nin etrafmda tavat eder, hepsi iki hedef olan Safa ile 
Merve arasmda ko§ar, hepsi Mina'ya gider, hepsi Arafat'ta vakfeye 
durur, hepsi aym yerde geceler : 

«Arafat'tan geri dondiigiiniiz ·zaman, Me§'ar-I Haram'm yamnda 
MlaJh'I zikredin. 0, sizi llidfuyete uia§tll'digi g.ibi, siz de O'nu zikredin. 
Nitekim siz bundan once, sapiklardan idiniz.n (Bakara, 198). Hepsi 
birden se1 gibi aklp bo§amr: 

«Sonra insanlarm dondiigii yerden siz de doniin. Ve Allah'tan 
magfiret dileyin. ~iiphesiz ki Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.» (Baka
ra, 199). Nihayet hepsi Mina'tla toplamr ve kurban kesme, t1ra§ ol
ma, cemreleri atma gi:bi vazifelerini yaparlar. 

Haec devam ettigi miiddet\!e -ki o, k1yamete kadar bft:ki bir fa
rizadir- bir\!ok iimmetlerde orldugu gibi Irk\!Ihk miisliimanlan yuta
maz ve miisliimanlar onun ku:r:bam olamaz. Hi\! bir zaman da dogup 
biiyiidiikleri memleket, ne kadar kendileri _ ic;in muka'ddes olursa ol-
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sun, donup namaz k1lacaklan k1ble ve haec edecekleri Ka'be oiamaz. 
Zira Arabm ve Acemin, §ar'klmm ve garblmm dondiigu k1ble ve her 
Ulkedeki miisltimamn hacce,ttigi Ka'be tektir ve birdir: 

<cHani, Beyti in:sa:nlar i9in bir toplantl yeri ve emin bir mahal yap
IDl!§tlk. Siz de ibrahim'in makammdan bir namazgah edinin.» (Ba
kara, 125). 0 Ka'1be'ye, arzm en uzak yerindeki miisliiman can atar, 
ona gidebilme §erefine nail olmak i9in adaklar ada~. onun ugrunda 
lmr§ll~cag1 her tiirlu zorluklan hi'9e sayar ve bunu eri§ilmea: bir sa
ade't ve gaye olarak telakki eder. 

Haec, bizim bir 9ogunu bilip bir 9ogunu bilmedigimiz faide ve 
menfaatlar i19in farz kilmmi'§tlr. Belki bu faide ve menfaatlar, bi'zim 
bu kionuda bildi.klerimizden ve alimlerin bahsettikleTinden pek ~k
tur. Nitekim Cenl1b-I Hak : <<Kendileri i9in faydalara §ahid olsunlar.>> 
(Haec, 28) diye buyurdugu halde, menfaat1 kapah (nekre), ve mutlak 
olarak zikretmi§tir. Bu veciz ifade, soz konusu menfaatlann her za
man yenilenen, say1lamayacak kadar 90k ve \!e§i.ui olduguna delalet 
etmektedir.» (f}uphesiz haec, mfusumanlarm diinyanm dort bir buca
gmdan kendileri i~in haz1rlanan menfaatlan gormek ve §ahid olmak 
i~in can at1p geldikleri bir mevsimdir. Bu mevsimde fikirler teati edi
lir, miisliimanlar birbiri(yle tanl§lr, bir kelime ve bir maslahat iizerin
de birle§ilir. 

Fakat haccm hikmeti ~baz1 modernist yazarlann s1k s1k bah.set
tikleTi gibi- yalmz hundan iba.ret degildir. Zira haec, baZI kalem§or 
ve polttikac1larm tasrvir ettikleri grbi s1rf siyasi bir konfemns degil
dir : ~ayet haccm hikmeti bundan ibaret olsayd1; o zaman hacc'da 
bir yere ikamet etme o:lur ve oradan oraya gidip gelme olma'zdl. Hal
buki haec, ,bir yerden digerine intikal ve bir ibade'Vten diger .bir iba.
dete ko§maktan ibare·ttir. Evet, haccm te§ri'indeki hikmet; siyasi 'bir 
konferan.s olu§, ancak haccm meyvelerinden biridir, fakat bu buyuk 
fari·zamn te§ri'indeki ye.gane gaye asla o degildir. Nitekim haccm miis
liimanlara farz kilmi'§mda Cenab-I Hak '§6yle buyurmu§tur: «Ona yol 
bulabilen . herkesin Ka'lbe'yi haec etmesi insanlar uzerinde A'llah'm blr 
hakk1d1r. Kim inkar ederse; bilsin ki dogrusu Allah, alemlerden milis
'tagnidir.>> (Al-i imran, 97) 

Aym konuda peygamber (s.a.) de §6yle buyurmu§tur: Kim, ken
di:sini BeytuHah'a ula§tlracak a;z1k ve binit bulur da ha"Ccetmezse; ya
hudi veya h1ristiyan olar8ik olmesi i§ten degildir. ~ayet haccm te§ri'in
deki hik'met siyasi konferans olmu§ olsayd1; durumu, mevcud vaz'iy
yetinden ba§ka olur ve yap1ldig1 yer de bugiinkrii uzak ve c;orak yerin
den ba§ka bir yer olurdu.) 

Haec muslumanlann, ruhani bir atmosfer iginde inan~. duygu ve 
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gayede birl~·tikleri senelik bir panay1r ve resmi ge<;it olunca; oradaki 
duruma bak1p, adet ve §h1rlanna, yabanc1 ktiUiir ve felsefelerin te"si
riyle ve ba§'ka milletleri taklid etme azentisiyle anz olan tahrifat ve 
Jesad1 dii'zeltip aslma irca etme ve suyu kaynai?;Indan alma mevsimi 
olunca; ak1l ve mant1k, is:lam'm ruhu ve haccm hikmeti, haccm ya
plldigi bu «Emin Belde» nin islami hayatl biitiin meziyye.t ve yanle
riyle can[andirmasim .gerekli k1lar. 0 kadar canlandmnah ki, oraya 
her gelen miisluman ne kadar anlay~1z olursa olsun, ne kadar az du
rursa dursun islami hayatr anlayabilmeli ve onun zevkini tadabilme
lidir. <;iinkii Cenab-1 Hak bu beldenin, k1yamete kadar haccm merke
zi ve toplanma yeri olmasm1 mukadder kilmi§tlr. Her sene diinyamn 
dart •buca,gmdan oraya akm eden miisliimanlar, temiz kaynaga, dinin 
be§igine ve :i:slam'm merkezine geldiklerine ganiilden inamrlar. Ora
da duyulan ve garii'len her §ey, islam be~iginden uzakta olan miislii
man i~in arnek ve delil te§kil eder. Avam miisliimanlarm nezdinde, 
Mekke ve Merline halklarmm yapt1klarmm atesinde bir deiil ve huc
cet yoktur. (Abadan'm otesinde kay yoktur.) 

Bir din liderinin y~ad1i?;I veya bir killtiiriin dogup geli§tigi mer
kez, ha:lkmm yaptlklanmn delil ve huccet kabul edilmesi, be§er tabi
atmm bir icab1dlr, ne mantlk ne de .ba§ka bir delil bunu yenemez. Bu 
husus lil!gat ve edebiyat alanmda, f1k1h ve kiiltiir sahasmda da kendi
ni gastermi§tir. Mesela Arab dilinde evvela Kurey'§'in sonra Bedevi 
'Araplarm dili deli~ kabul edilmi~tir; Medine halkmm ameli, islam 
mezhe.blerinden biiyiik bir mezhebce huccet telakki edilmi§tir. Kurtu
ba kiiltiir ve medeniyete ·be§iklik ettigi devreler::le, halkmm yaptlkla
n bir\!ok Magri'b fakihlerince omek ve delil kabul edilirdi, <;iinkii ora
Sl ilmin ve kad1lann topland1g1 merkezdi. insanlar gerek eskiden, :ge
tek '§imdi iilkelerinin ba§kenti veya kiiltiir merkezi olan §ehirlerin 
adetleTini huccet kabul eder, onlan taklide azenir ve onlarm medeni
yet, killtiir ve nezaket yoniinden ideal davram~lar olduklarma inamr
l.a:r. Oyleyse miisliimanlann, i:slam'm merkezi ve vahyin ini§ yeri olan 
<~min Belde» de islamiyet'e ayk1n baz1 §eyler g'Driip onlan huccet 
kabul etmeleri ve taklide azenmeleri gayr-i tabii bir §ey degildir. An
cak bu yolla giren gayr-i islami davram§lan sokiip atmakta islam 
davet\!ileri ve 1slahat liderleri gii\!liik ve slkmt1 <;ekerler. 

Yukanrcta bahsedilenden daha ince bir husus vard1r ki, o da bu 
ccE:min Belde» nin -as1rlar ve nesiller gegmesine, medeniyet ve tek
nigin ilerlemesine ragmen- hasitlik ve ta;biiligi, ziihd ve taka§§ilfii 
muhataza etmesi laz1md1r ki, diinyamn dart bir yanmdan gelenler, 
ilk miisliimanlarm haec ibadetlerini yaptlklan ha,vayi teneffiis etsin, 
onlann §Uliruna veya ona yakm bir §Ulira eri§sin, bir alemden ba'§ka 



5470 lBN KESIR (Ciiz: 17; Sure: 22 

bir aleme, bir havadan b~ka bir havaya, bir hayattan b~ka bir ha
yata intika.I ettigini hissetsin ... Zira boyle bir his ruhlarda, maziden 
kuvvet allp istik•bale yeni yeni §eyler iimidiyle bakmay1 has11 eder, iil
kelerinde bulamad1klan stirur ve huzuru tattmr. Eger soy1enilen §e
kilde olmaz, ya·lmz Ka'be-i Muazzama ile Harem eski §ekHnde kahp 
etraflarmdaki her §ey degi§ir, o Emin Belde Avrupa veya Amerika'
dan bir par(!a haline gelir, Garb Madeniyeti hay1r ve §erri ile oraya 
yerl~r, §eriat 'dilinde «iistti ba§1 dagm1k, toz toprak i(!inde ve nahO§ 
Jrokulu)) diye nitelendirilen hac1, r:ahattan rahata, nimetten nimete, 
yeniden daha yinisine ko:§arsa; i§te o zaman duygularmda inkllab 
mey'dana getiren ve kendisini ruhi yonden dolduran ma'nevi zevki du
yamaz. 

Bunun i(!indir ki haec, cihactm fidesi sayum1~tlr. A.i§e (r.a.) nin 
merfu' olarak rivayet ett1gi ve Buhari'nin naklettigi bir hadis-i §erif'~ 
te §oyle buyurulmu~tur : 

«Cihactm en tisttin ve en gti·zeli hacc-1 mebrur'dur.>> 
Yine Ai§C §Oyle derni~tir : 
Biz cihad1, ilbadetlerin efdal1 biliyoruz. Biz, cihada i§tirak edemez 

miyiz? dLye sordum. RasUlullah: Hay1r, siz cihad edemezsiniz. Siz ka
dmlar i~in efdal-i cihad, her halde hacc-1 mebrur olur, buyurdu. 

Orner (r.a.) de §6yle derdi : 
Haccda pa(!allan s1vay1mz; (!iinkii o iki ciha'ddan biridir. 
Mekke koklii bir degi§iklige ugraYJp Batl'dan her ttirlii konforu 

allr, hac1lar da ancak btiytik merkezlerde buluna.bilen rahat ve nimet
lere kaVU§Ursa; i§'te 0 zaman hacca gidenler kendile~inde ruhi bir bO§
luk hisseder, haccm faydalarmda, ruh ve hayattaki te'sirinde lbir azal
ma gortirler. 

ham vahiy, semavi te§ri' hacca oyle bir hava haz1rlad1 ki bu at
mosfer, ruh ve zihni uryanr, arzu ve azmi ayaklandmr; diger yandan 
onu ibadetten, ruhanilik ve kuctsiyyetten mtite§ekkil bir (!itle ku§atlr. 
Halbuki haec, (!Ogu ·zaman uzun .bir yolculuktan, memleketten mem
lekete intikalden ibaretti : Hacca giden (!qitli yerlere ugrar, (!e§itli ha
valar tenef'ftis eder, \!e§itli yatacak ve vakit ge~irecek yerlere gider, 
uzun veya k1sa bir mtiddet <;e§itli §eylerle me§.gill olur ve ~e§itli harca
malar yapar ... Yeni bir memlekete girer, orada (!e'§itli insanlarla ka
n§Ir, kadmlar erkeklerle beraber <;1kar, halbuki i<;lerinde genci ihtiya
n ·v:nd1r; ba·zan bir aile efrad1 bir araya gelir, adam hamm1 ve <;<>luk 
~uguyla beraber olur ... Btittin bunlar haccm parlakhgm1, heybetini, 
kudsiyyeotini ve haccdaki iba'det ve cihad ~ruhunu kay.bettirir; hacca 
gidi§ turistik bir geziden veya Mekke'de ikametten; haccdaki ibadet 
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yerlerinden birinden konup dtekine ge.<;me ve herhangi bir yerde otu
rup kalkmadan farks1z olur ... 

Bundan dolay1d1·r ki te§ri', hacca kudsiyyet ve ciddlyyetten mu
rekkeb silinmeyecek bir renk vermi§tir; onu, ga'flet ve zuhUlden, oyun
caJk olma ve fazlallktan koruyacak hendek ve surla.rla <_;evirml§tir. is
lam'm bU hususta oyle yerlnde hukfunleri vard1r ki onlar, ha'CClll rub 
ve hayattaki buyuk te'si~ini icra ederek, 1slah ve egitim riikunlerin
den bir rukun olarak ve Allah'a yaka~rria yollanndan kuvvetli bir yol 
olaTak kalmas1m garanti altma alH. 

Bu hiikumlerden biri; i'sUtmiyet'in hacc1 islam'm be§ temelin
de:n biri k1lmas1 ve §artlan tahakkuk ettikten sonra mutlaka yap1I
mas1 gereken bir fariza olarak vaz'etmesidir ki, Cenab-1 Hak bu ko
nuda ~oyle buyurmll§tur : 

«Ona yol bulabilen herkesin Ka'be'yi haccetmesi, insanlar iizerin
de Allah'm bir hakk1d1r. Kim inkar ederse; bilsin ki, dogrusu Allah, 
alemlerden mustagnidir.>> (Al-i imran, 97). 

Tirmizi'nin Ali (r.a.) den merfu' olarak rivayet ettigine gore §OY· 
le buyurmU§tur : 

((Kim Beytullah'a kendisini gotiirecek azLk ve binit bulur da hac
cetmezse yahudi ve h1ristiyan olarak olmesi i§ten degildir. (Hangisiru 

. di'lerse 0 §ekilde olsun.))) 
Bu Cenab-1 Hakk'm §byle buyurmasmdand1r : <<Ona yol bulabilen 

herkesin Ka'be'yi haccetmes1i, insanlar uzerinde Allah'm bir hakk1d1r.n 
Peygamber (s.a.) de bu konuda ~'6yle buyurmu§tur : 

«Islam be§ §ey uzerine lbina edildi: Allah'tan ba§ka ilah yoktur, 
Mulhamme'd Allah'm perygamberidir diye .§ehadet etmek, nama:z k11-
maz, zeka,t vermek, haccetmek, Rama'zan orucunu tutmak.JJ 

Pey:gamber ~s.a.) haccm faziletini, Allah nezdindeki mevkiini ve 
ona ait faziletleri ave 6'Ve bitirememi§tir. <;iinku bu faziletler, ruhta 
hacca kar~1 §ervk ve arzu uyandmr, iman ve ecri Allah'tan ,beklemeyi 
ayaga kaldmr. Zaten bu iki:si (iman ve ihtisab) olmadan hi\! bir arne
lin degeri olmaz, miislfunam zikri ge\!en faziletleri elde etmeye sevke
den de on[ard.Ir. Kiitiib-ii SLtte sahiplerinin Ebu Hiireyre · (r.a.) den 
merfU' olarak rivayet ettikleri bir hadis-i §erif'te §oyle buyrulmu§tur: 

«Hacc-1 Mebrur'un miikafatl ancak cennettir.JJ 
Yine Ebu ~ureyre'nin rivayet ettigi bir hadis-i §erif'te Peygam

ber (s.a.) §6yle buyurrnul§tur : 
«Bir kimse hacceder ve haec esnasmda fena Iak1rd1 soylemez ye 

biiyiik .giinahlardan 9ekinir, kii9iik giinahlan i§lemekte 1srar etmez
.se; o kimse giinahlarmdan annarak anne:sinden dogdugu giinkii gibi 
haccdan doner.» 
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Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) un rivayet ettigi diger bir hadis-i §e
rif'te ise Pey:gamber (s.a.) §6yle buyurmu~tur: 

«Haec ve Umreyi arka arka;ya yapm; <;iin:kii onlar koriigiin demir, 
giimii§ ve altundan pisligi giderdigi gibi giinahlan giderirler. Mebrur 
haccm seva.b1 ancak cennettir. Bir mii'min giin boyunca ihramll kal
di~nda, giine§ onun giinahlanyla batar.>> 

Ai§e (r.a.) den rivayet edilen b~ka bir hadis-i '§erif'te de §6yle bu
yurmu~tur: 

c(Oenab-1 Hak kullanm, Arefe giiniinde cehennemden azad ettigi 
kadar ba§ka giinlerde azad e'tmemi§tir.n 

Yine Peygambere : 
Hangi amel daha efdald1r? diye soruldu. Allah yolunda cihadd1r, 

buyurdu. Daha sonra? denildiginde ; Kusursuz ifa edilen haccd1r, ce
vahim verdi. 

Yerinde klonulan hiikiimlerden blri de, «Mikatn lard1r. Bunlar ha
C'lda yeni bir '§UUr meydana getirir ve onda ma'nevi bir dii§iince uya
mkihgi peyda eder. Onlar sayesinde hac1, «huzurna yakla§hgmi ve mu
kaddes topraklarm hududuna girdigini anlar. Eger Mikatlar olmasa, 
kaba saba adamlarm krallarm huzuruna ve sultanlarm e§igine perva
SI·zca dalmalan ve hiicum etmeleri gibi, hac1lar da mukaddes yerle
re dalar ve hiicum ederler. Neticede, bu hareketleri nefretle kar§Ila
mp kovulan ve hakarete ugrayan soe: konusu insanaar gibi, onlar da 
aym aktbetten kurtulamazlar. ~ah Veliyullah Dehle,vi MikaUann hik
metlerini giizel bir §ekilde ay1klayarak §6yle demi§tir: 

ccMikat'da asll olan §Udur : Mekke'ye, nefsin arzulanm terkederek 
iistii ba§l perl§an ve toz toprak iginde gelmek matlfrb olunca, insamn 
memleketinden uzakaa§IP uzak illere gitmekle miikellef olu§unda a191k 
bir ·zorlwk bulununca, bir ayhk, iki ayhk gibi uzak mesatelerde biitiin 
gu<;liiklere gogiis gererek gelen bu Mekke :l§1klan i~in, Mekke hav·ali
sinde ihrama girecekleri yerler ta'yin olunmasiJ. laz1mdir ki, ihramla
nm oralartdan oteye b1rakmasmlar. Aynca s·oz konusu yerlerin, uzak
tan geien mii'min:lerin gegtikleri yerlerde de olmas1 laz1md1r. Nitekim 
bu hususlar inceden inceye heGablanmi~ ve ondan sonra ta''yin edil
mi§lerdir. Mesela en uzak Mikat, Medine halik:1 i{!in segilmi§,tir. Q'iinkii 
Medine vahyin imligi, imamn sigmd1g1 ve kendisine hicretin oldugu 
yerdir, Allah'a ve Rasuliine ilk iman eden §ehirdir. Binaenaleyh o bel
de halk1, kelimetullah'I i'lada = yiiceltmede fazlallga, Allah'a itaatta 
ziyadelige daha lay1ktlrlar. Medine de, Rasulullah'm zamanmda iman 
eden ve imanmda samimi olan ~ehirlerin ba§mdad1r. Oiiasa, Taif, Ye
mame ve ba§kalan boyle degildir ve bunun i~in de onlara taatt'a ziya
delik konmami'§tlr.>> 
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Yerinde konulan hiikiimlerden biri de «Ihram)) d1r. ihram hacl
da intibah ve §Uur uyandmr; ona, biiyiik 'bir i§e ba§'l.amak iizere oldu
gunu, <(huzur» a yonelmi§ bulundugunu, bo§ •gosteri§lerden, yaldlZh 
sembollerden ve yapmac1k ululuklardan soyundugunu hat1rlat1r. Boy
Jece ihram, namazdaki ba-§lang1~ tekbiri gibi olur ki, haciYl bir ha;vadan 
ba§ka bir ha;vaya, hiirliikten baghhga nakleder. f}ah Veliyullah Dehlevi 
bu konuda '§oyJe der: 

«Bilmi§ ol ki Haec ve Umre'de ihram, namazdaki ba§lang1c; tek
biri gibidir. ihramda, samimiyyet ve ta'zimin tasviri vard1r, hacca az
metmenin g6riinurdeki bir i§le tesbiti vard1r. Evet, ihramda, biitiin lez
zetleri, ah§llm~ adetleri ve her ttirlii siislenmeleri birakmak suretiyle 
nefsi a.il~aJtma vard1r, Allah ic;in yorgunluga, tozlanmaya ve peri§an
llga katlanmamn gerc;ekle§tirilmesi vard1r.,, 

Aym §ekilde ihramda ve ihramm yiikledigi miikellefiyetierden 
c;1kmak ic;in de, yap1lmas1 guc; olmayan ve nefiste ~uur uyand1ran za
hiri bir yol vard1r. Binaenaleyh hac1, iEtedigi zaman ve aniden ihram
dan c;llklp m'iibahlardan faydalanmaya ba§layamaz; namazdan kendi 
kasld ve iradesiyle selam verip c;1ktlgi gibi, ihramdan da kas1d ve ira
desiyle yapacag1 bir amel-i zahir ile c;1kar ki, o da tlra§ olmaktlr. ~ah 
Veliyullah Dehlevi bu konuda da §6yleder : 

«Tlra'§ olmadaki s.1r; ihramdan, vakarla tezact te§kil etmeyecek bir 
i§le c;lkmak ic;in yol ta'yin etmektir. c;unkti herkes kendi haline bira
kllml§ olsa her biri bir yol tutar ve ba-§1 bo§luga meydan verilmi§ olur. 
Tlra§ olmakda, ihramdayken toz toprak ic;inde ve pejmiirde vaz'iyyet
te almamn miikemmel §ekilde gec;tiginin isbatl da vard1r. Hulasa tl
ra§ alma, na.mazda selam verme gibidir.)) 

Yerli yerinde konulan hiiktimlerden biri de «Telbiye)) dir. f}eriat 
t;ok Telbiye yapmaya te§vik etmi!l, Peygamber (s.a.) de TeLbiye'yi y.iik
sek sesle yapmay1 uygun gormii§tiir. Nitekim kendisine : 

Haccm harrgisi e1daldlr? diye soruldugunda : Ytiksek sesle fer
yad edilen ve 1srarla yalvanlannhr, buyurmll§tur. 

Telbiyenin, ruhu haccm gayelertne yoneltmede, ona iman ve 'a§k 
ruhnnu doldurmada, onu Rahman'm e§igine atmada §a§l!hicak te'siri 
var(hr. Onunla iman cereyam, kabloda elektrik cereyammn aikmas1 
gibi hacmm rUhuna, duygu ve sinirlerine akar; hac1Yl belki de §UUr
suzca b'a§la~hg1 bu biiyiik rtikiinden (haccdan) istifade etmeye hazlr
lar. Ha.c1: 

.«Lebbeyk Allahumme lebbeyk, lebbeyke la §erike leke lebbeyk, in
ne'l-Hamde ve'n-Ni'mete leke ve'l-MUlke, la §erike lek)), «Rabb1m, da
vetine tekrar tekrar icabet ettim, her emrini ifa i\!in divamna geldim. 
Rab'b1m, Senin her davetine icabet horcumdur. Senin saltanatmda e§in 
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ve ortagm yoktur. A:llah'rm, btitiin varllgrmla Sana yoneldim, hamd 
Senindir, nimet Senindir, mulk de Senindir, bii.ttin bunlarda e§in ve 
ortagm yoktur.» denince haec ytice maksadlan ve ruhuyra :go:zuniin 
ontinde canlamr, hacrda ma'nevi hazlar uyamr, a§k ve seVIgi bardagr 
ta§ar, Tevhid krvrlcrmr her tarafrm kaplar ve Ibrahim, Muhammed 
(Aleyhimti.sse1am) ve onlann yolunda gidenlerin ztimresine dahil olur. 

Cenab-1 Hak, haec i(!in hem zaman hem mekan kudsiyyetini top
lamr§trr ki, bu muazzam riikntin (haccm) kudsiyyeti, azamet ve par
lakllgr, mes'uliyet duygusu Imvvetlensin, haec yapan kimse de kendi
sini ku§atan ruhani havadan bir an alsun gaflet etmesin, daima, otu
rup kalkmasmda, konup g6\!mesinde akll baJ§mda ve hislerine hakim 
olsurr ... 

Cenab-1 Hak, zaman ve mekan kudsiyyetlerini belirterek a§agrda
ki ayet-i kerime'lerde §Dyle buyurmu§tur : 

«Dogrusu aylarm sayrsr, gokleri ve yeri yara.ttrgr -gtinden beri Al
lalh'm kitabmda on iki aydrr. Bunlardan dordti haram olanlardrr. i§te 
dogru din budur. 0 halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin.» (Tev
be, 36), 

«Sana haram aydan ve onda sa.va§tan soruyorlar. De 'ki : 0 a.yda 
sava§mak; biiyiik bir giinah:tlr.» (Balkara, 217). 

Konuyla Hgili olarak imam Miislim'in rivayet ettigi bir hadis-i §e
rif'te Peygamber (s.a.) -?fiy1e .buyurmu§tur: 

(Mtitemadiyen donmekte olan) ·zaman (ve yrl, ay dedigimiz vakit 
ol·giisii bugiin) Allah'm gokleri, yerleri yarattrgr .giinkii (Hk) vaz'iyye
tine donmii§tiir (ve yrl, ay o ilk hesaba tabi bulunuyor ki:) 'bir yll ay 
61\!ilisii ile on iki aydrr. 'Bunlardan dordii hanlm (yasak) aylardrr ki 
tigti arka arkaya Ziilka'de, Ztilhicce, Muharrem'dir. (Dordiinctisti) Mu
dar'm ayr olan Receb'tir ki 0 C'ii!mact (e'l-ahir) ile §a'ban ara5mdadrr. 

Mekan kudsalllgma gelince, Kur'fun-1 Kerim'de bu konuda §Oyle 
buyul'Ulmu§tur: 

«Ben, ancak bu §ehrin Ra:bbma -ki o, bunu hiirmetli krlmi§tlr
kulluk etmekle emrolundum. Her ~ey O'nundur. Ben miisliimanlardan 
olm:akla emrolundum.» (Neml, 91). 

Bu konudaki hadis-'i §erif'ler ise §Oyledir : ibn Abbas'tan rivayet 
eldildigine gore PeJigamber (s.a.), Mekke'nin fethedildigi giinde §Oyle 
buyurmu§tur : 

«Feth (i Mekke) den sonra (artik Mekke'den Medine'ye') hicret 
yoktur. (Ba'dema) Mekke'den ya~mz cihad kasdryla ve tahsil-i li'azail 
niyetiyle \!Ikrlabilir. Binaenaleyh (derv1let tar~fmdan) cihada davet 
olundugunuzda hemen icabet ediniz.» 

Yine Mekke'nin fethinde §Oyle buyurmu§tur : 
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ccAllah, bu Mekke'yi g6kler, yerler halk ohmdugu gundenberi va
cib'iil-ihtiram bir §ehir kilmi§tir. Bu belde-i Haram, Ailah'm hiirmeti 
sebebiyle K1yame't giinune kadar vacib'til-ihtiram olmu§tur. Benden 
ervvel 'burada k1tM edilmesi kimseye helal k1lmmam1§tlr. Benim i,c;;in 
de yalmz 'bir gunun gundiiziinden bir saat hela.J k1lmm1~tlr. 0 belde-i 
Haram, Allah'm hiirmeti sebebiyle k1yamet giiniine kadar vacib'iil-ih
tiram olmu§tur: Dikeni (bile.) kesilmez, av1 avllanma:z., yitigi kimse 
(elini uzatlp) alamaz, meger ki sahibini aramak i~in ola. Otu bic;;il
mez. Bunun uzerine ibn Abbas: Ya Raswallah, izherden (Mekke ay
ngi) ba§ka ... Zira biz onu evlerimizin in§aasmda, kabirlerimiz (in bi
hasm) da kullamnz, dedi. Peygamber de : izher ba§ka, buyurdu. 

(Haram) daki ma'siyet daha §iddetli ve daha ag1rd1r. Baz1 alim
ler a§~daiki ayet-i kerime'y,i, orada giinaha niyet etmenin giinah ola
cagma delil olarak 'g6stermi§lerdir, halbuki ba§ka yerlerde giinaha ni
j'et giin'ah degildir : 

ccKim orada zulm ile ilhada yel tenirse Biz ona pek ac1kll bir azab 
tadd1nnz.n (Haec, 25). 

ibn Kesir diyor ki.: Bu, Harem'e mahsus bir ozelliktir. Orada §e·r
re ba§layan kararll oldu mu velevki yapmasm cezalandmhr. 

Biitiin bun'lara bir de ihr,amm hiirmeti eklenmi§ ve ona has baz1 
ahkam ve ft:dfub konulmu§tur ki; bunlardan birisi, ihramll iken avlan
mamn haram olu§udur. Nitekim Cenab-1 Hak a§ag1daki ayet-i kerime'
lerde i?Oyle buyurm~tur : 

ccE\Y iman edenler; siz ihramll iken av1 oldiirmeyin. Deniz av1 ve 
onu yemek, size de, yolculara da gec;;imlik olmak iizere helal kllmmi§
tlr. ihramh bulundugunuz ~iirece, kara av1 haram klllnm1§tlr. Hem 
huzuruna vanp topianacagm1z Allah'tan korkun.n (Maide, 95-96). 

~ah Veliyyullah Dehlevi konuyla ilgili olarak §Oyle der: 
. cci'hramlmm, zikri gec;;en §ey1erden sakmmas1; tezelliil, siislenmeyi 

b1rakma ve pejmiirde halde olmamn ger9ekle§tirilmesi ve Al'lah'm aza
met ve ha§yetini hat1rlamaya, nefsi ba§Ibo§ biTakmaJip sigaya ~ekme
ve 'bir alamet olsun diye luzumlu k1lmm1§tl-r. Avlanmak ise, eglenmek 
ve bo§a vakit gec;;irlrnekten ba§ka bir §ey degildir.n 

Haec yolculugu ~ogu zaman uzun bir yolruluk olur. Nitekim Ce
nab-1 Hak bu hususu §Oyle beo/ftn buyurur : 

((insan:lar il;inde hacc1 ilan et. Gerek yaya, gerek ank binekJer iize ... 
rinde uz · vadiden vc yoHardan sana gelsinler.n (Haec, 27). 

Bu yola oyulan da halden hale intikal edip c;;e§itli muamelelere, 
c;;e§itli insanlara · TI§mca, yol arkada§hgi uzun sii-riince, bu durum c;;e
§itli miinaka§alara ve yap1[mas1 yasak olan bir~ok §eylerin irtikabma 
yol ac;;abilir, yolcunun i~i darahp sabn tiikenebilir, neticede hac1 mem-
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leketinde yapmad1g1 bir~k §eyleri yapabilir, baz1 ma'siyet ve ahlaka 
s1gmayan i'§leri irtikab edebilir .. . i'§te bu durumu goz online alan is
lamiyet, yukan'da S>a.Jllan '§eylerin yap1lmas1 kuvvetle muhtemel olan 
haccda, ·bz.ellikle onlan nehyetmi§ ve cenab-1 Hak §byle buyurmu§tUr : 

«Haec, bilinen aylardu. Her kim o aylarda kendisine hacc1 farz 
ederse art1k haccda kadm~ yakla§mak, giinah i§lemek, tartl§ma yok
tur. Siz ne hay1r yaJparsamz, Allah onu bilir. Bir de az1k edinin. §·iip
hesiz k·i a·zigm en ha!Jirllsi, ta~vad1r. Ey ak1l sahipleri, Ben'den kor
kun.n (Bakara, 197) . 

Yukandan beri sayage:ldigimiz, kalb ve a'zalarla amel ve niyetle, 
zaman ve mekanla illgili olarak hikmetli hiikiimler, hacca; kudsiyyet 
ve temizlikten, teverru' ve taka§§iiften, Allah'1 murakabe ve nefsi si
gaya c;ekmeden, ba§ka hie; bir dinin konusuna girmeyen ve benzerlerin
den ustiin olan cihaddan miite§ekkil bir elbise giydirmi§1erdir ki bu
nun ruhda, ahlak ve h'a~Jatta derin te'siri vard1r. Onunla peygamber 
(s.a.) in §U SOZU ger~ekle§ir : 

«Bir kimse hac'ceder ve haec esnasmda fena lak1rd1 soylemez ve 
biiyiik gunahlardan c;ekinir, kiic;iik giinahlan i'§lemekte 1srar etmezse; 
o kimse ·giinahlarm'dan armarak annesinden dogdugu gibi haccdan 
a.oner.>> 

H~c; bir din ve millet yoktur ki ziyaret edilme'sini te'§vik et.tigi, «bu 
mukaddes ziyaretn i<;in birtak1m adab ve §art koydugu ve gidip ziya
ret ettigi «Mukaddes yerlern i bulunmasm. Bu, tabiatm icab1 ve vicda
mn sesidir. insan -daha evvel de soyledigimiz gibi- devamll, ta'zim 
etmek ve yakla§mak hususundaki istegini tatmin etmek, a§klm son
diirmek, arzulanm yoneltmek i~in goziiyle gorebilecegi bir §eyi arar. 
Aym '§ekilde giinahlanm affettirmek, hatalanm bagi§lattlrmak ic;in 
de uzun ve zor bir ameli aramaktad1r ki, vicdan azabmdan ve dini duy
gusunun azarlamasmdan kurtul!sun. insan, din karde§leriyle ve rna'
nevi baglarla bagll ):ulundugu insanlarla bir araya gelecegi biiyiik bir 
dini toplant1ya~r zama.n ihtiyac; hisseder. Bunun i~indir ki hie; bir 
millet ve Il)-edeniyet devirlerinden hie; bir devir; dini seferlerden, in
sanla.rm ibif araya 1geldigi, Allah veya putlan ic;in kurbanhklar kestigi, 
ibadetler yaptlg1 muazzam toplantilardan hali degildir. A§ag1daki 
ayet-i kerime'ler bunu ifade etmektedir : 

r<Biz, her ummet ic;in kuroon kesmeyi me§ru' k1ld1k ki Allah'm 
kendiJlerine nz1k ola.rak verdigi hayvanlarm iizerine O'nun ad1m an
smlar. Sizin tannlarm1z bir tek tanndH". O'na teslim olun. Mutevaz1' 
olanlan miijdele.n (Haec, 34), 

<<Her timmete yerine getirmeleri gerekli i.ba'det koyduk. Oyle ise 
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I§te seninle ~eki'§mesinler. Rabbma davet et. §iiphesiz ki sen, dosdogru 
bir hidayet iizeresin.n (Haec, 67). 

Tarihl eserler ve arkeolojik kaz1lar, g~mi§ medeniyetlerde de bu 
nevi toplantl ve ibadetlerin mevcudiyetine delalet etmekte, tarih de ay
m paralelde ma'lumat vermektedir. ~u kadar var ki, soz konusu top
lanti ve ibade,tlerin hakikatlanm, tarihlerrini, ahkam ve ·adabm1 kesin
likle ortaya koymak cidden zordur. Belki de bu konuda ara§tlrma ya
pan kimse, tam bir fikir ve ac;1k bir tablo meytdana getirmeyen baz1 
kar§lla'§tlrmrular, k1sa, kesik haberlerden ba§ka bir kaynak bulamaya
caktlr. 

Bize en yakm oJ.an dinler, aslmda hirer semavi din olan Yahudi
lik ve Hlristiyanhk'tlr. Bunlar tarih sahnesinde ve ilim diinyasmda 
uzun zaman ya§aml'~lardir. Tarihc;iler ve yazarlar onlara o.zel hir iti
na gostermi§lerdir. Halen de medeniyette, siyaset ve te'lifte biiyiik bir 
canhhk gosteren milletlerin dinidirler. Beyt el-Makdis ve ci:varmdaki 
kudsa'l eserler, bu iki dinin birle§me noktas1 ve as1l ruhlannm merke
Zldirler. Buralann ziyareti, her iki dinde de eski ve kokliidiir. Buna 
ragmen bu dini temel -islami haec iJe kar§Ila§tlrdigimiz zaman- bii
yiik bir kapahhk arzetmekte ve hakkmdaki ma'lumat -islami haccm 
ibadetlerine dair olan eserler cildler tuttugu halde- ~ok az goriilmek
tedir. Yahudilik Ansiklopedisindeki ma'lUmatm ozeti a§ag1dad1r: 

«Reymh ziyareti denilen ve Beyt el-Mfl.kdis'e yap1lan haec, ~av

vat, Pesah ve Kipur bayramlarmda yapll1r. Bu haec kiic;iikler, korler, 
kadmlar, ak1l ve ,beden hastalan hari~ biitiin yahudilere farz idi. Mu
sevi dini, her ccziyaretgi veya haCI>l mn beraberinde Rabba takdim ede
cegi bir ccsungun gotiirmesini luzumlu kilmi~sa da miktanm ta'yin et
memi§tir. Kadm ve 0euklar bu ziyaretten muar tutulmu§ olmakla be
raber bi.r~oklan lrocalar1 ve ebeveynleriyle ziyarete gitmek.tedirler. 

-t€Ji:{ zamanlardaki ziyaret~i say1larma ait rakam1ar, miibalaga
pek hali degildir. Biiyiik .say1da km;banlar kesilirdi. Kur,ban derl

len, kar§lhksiz olarak ziyaretc;ilerin hizmetind.e bulunanlara verilir
di. 

Haec iba'deti, «Ma'bedn in y1k1lmasmdan sonra da devam etti. 
Miisliimanlar 1\iiladi 1187 senesinde Sa:lahaddin Eyyubi'nin kumanda
smda Kudiis'ii fethedince, gerek o mm'tlkada, gerekse §am, Bfubil ve 
M1s1r arasmda ikamet eden yahudller Beyt el-Makdis'i ziyaret etme 
imkamm elde ettHer. Milaidi XIV. asiTda §ark'taki, ozellikle BabU ve 
Kii·rdistan'dakl yahudiler, haec farizasm1 senede en az bir defa yap
may! ·adet edinmi§lerdi. Bazllan bunu yaya olarak yaparlard1. Ha~h 
seferleri, Avrupa'daki yahudi'leri haec ve ziyaret yapmaya te§vik et
m]§tir. Miladi 1492 senesinde yahudiler ispanya'dan kOIVUl.up bir ~ok-
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Ian islam ill.keleifine s1gmmca, yahudi ziyaret~ilerin say1s1 arttL Qc
gu zaman, senelik -bayramlanmn pazan kuruldugu ve dini a.yinlerin 
icra edildigi Rame (Filistin'de bir koydur) koyiindeki Samuel peyrgam
berin kabrini:n ba§mda toplamrlardl. 

Yahudiler ve h1ristiyanlar Beyt e'l-Makdis'i ziyaret i>9in ellerine ge
~en f1rsatlan degerlendirirken, kendilerinde haec ve ziyare:t arzulan 
nerdeyse sonmeye yiiz tutan ba§ka ii1kelerdeki yahudi dinda§lanna si
tem ederler. 

§ark'taki ve Kuzey Afrika'daki yah\l.dilerin «Ziyaret Giinleri)) de
dikleri haccm; muayyen ,giinleri vard1r. Yahudilerde me§hur olan kral, 
peygamber, veli gLbi insanlarm ka.b1rlerinin ziyaret edilmesi yaygm
dir. Zikri ge'9e1~ giinlerde, umumi bayramlardaki gibi fazla dua eder, 
ne§elenir ve sevinirler. Siileyman Ma'bedinin batl duvarmm kar'§Ism
da, Temmuzun 17. giiniiniin ak§ammdan Agustosun 19. gliniine ka
da·r 23 'gUn devamli toplamrilar. Bu ibadet Agustosun dokuzunda gece 
yansmdan itibaren ba§lar. 

Daha ba§ka, ~e§itli Ulkelerde ziyaret edilen kabirler ve mahalli zi
yaret yerleri de vard1r.» 

Hlristiyanlardaki haec ve ziyarete geiince, ccDin ve Ahlak Bilgi
leri An:siklopedisi»nde yer alan bu kbnudaki ma'lumatm o:zetini a~a
gida. takdim ediyoruz : 

Haec: isa Aley.hisselam'm ha.yatma ait hatlralan ta§Iyan mukad
ctes yerlere veya Roma'daki dini liderlerin bulundugu mukaddes mer
kezlere veya kabul gormii§ baz1 din biiyiiklerine nisbet edileri kud.sal 
yerlere insanm yaptlg1 yolculuktur. 

ilk hlristio/an nesil, sonrakifer gibi isa Aleyhisselam'a ait kudsal 
yerleri ziyarete fazla luzum gormemi§lerdir. Fakat bu ziyar·et i§i Mi
ladi III. as1rdan ittba.ren ya.yilmi§tlr. Bir~k hiristiyanlar, isa Aleyhis
selam'm vasiyyet ve emirlerine gO.stermedikleri itinay1, ona ait lrudsal 
yerleri ara§tirmaya gostermi§lerdir. 

XIII. as1rda, Beyt e·I-Makdis'in aleyhine olarak Roma'daki kudsal 
yer1erin ziyareti geli§mi'§tir. Evet, Beyt el-Makdis'in ziyareti tamamen 
ortadan kalkmami§-tlr; fakat· Roma, bir~ok hlristiyanlarm ziyaret et
tigi Beyt el-Makdis'den sonra ikinci ziyaret merkezi olmu'§tur. 

Papah~n, zirvesine ula.§tird1g1 baz1 sebepler vard1r ki; onlar Ro
ma'yl ziyaret merkezi yapmi§tlr. bzellikle, Petrus ile Pavlos'un mezar
Ianmn orada olU§U Roma'ya apayn bir azamet vermi'§ ve onu katulik
lerin top'lantl merkezi haline getirmi§tir. Katolik h1ristiyanlar oraya 
.biiyiik bir a§kla akm eder, ozellikle ccCata Combs)) denilen olii. tiirbele
rine biiyiik ragbet gosterir ve biiyiik §~hidler i>9in takdis ederler. Tari
hin hi~ bir devrinde ccRoma»Yl ziyaret eksik olmaml§tlr. Kiliselerin ve 
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tarihi eserlerin gaklugu, dikkatleri her zaman Rama'mn uzerinde top~ 
laml§tir. 

Okuyucu, Filistin'deki umumi tiirbe ve kudsal yerlerin, diger ta
raftan yarhudi ve hiristiyanlarm ikamet ettikleri yerlerdeki mahalli 
mezar ve ziyaret yerlerinin goklugundan - isimlerini verme~e kalk
sak- usamr. ((Yahudilik Ansiklopedisin ile «Din ve Ahlak Ansiklope
disinnde ((Haec ve Ziyaret» makalesinin yazan Avrupa ve Asya'nm 
muhteUf b'olgelerindeki soz konusu dinlerin biiyiiklerine ait zlyaret yer
lerinin isimlerini vermekte, ziyaret giinlerini ve aylanru zikretmekte, 
ziyaret i'gin luzumlu alan adab ve adetlerini anlatmaktad1r. Okuyucu; 
yahudi ve hirist1yanlann lm ziyaret yerlerine verdikleri ronemi, arnla
ra yapt1klan takdisi, onlarm ugruna katland1klan u'zun ve me§ak
katli yolculuklan, her yer ve her zamanda cnlarm. duygu ve di.i§iince
lerine nas1l hakim olduklanm, takdis ve ta'zimde haddi a.~lp nas1l 
§irke vard1klanm, Allah yerine ba~kalarma taptlklanm di.i§iiniirse; 
Peygamber (s.a.) in !:m gibi adetlere kar§l gosterdigi tepkinin, bunla
rm, k11yamete kadar Tevhidin sancakdan alan iimmetine 'sirayet et
mesinden endi§elenmesinin ve kendi kabrinin her tiirlii §irk ve tapm
m<lldan ruzak kalmas1 i9in gosterdigi gayretin s1rnm gazer ve bu pey
gamberi davram§lanndaki derin hikmeti anlar. Bu endi'§eler, Hz. Pey
gamberi son hastallgmda dahi me§gU.l etmi§ti. Nitekim Buhari'nin ri
vayet ettigi ,bir hadis-i §erif'te Abdull2h hm Abbas ile Ai'§e (r.a.) §OY
le demi§lerdir : 

Peygamber (s.a.) e hastallk geldigin'de (hamisa) benekli elbisesi
ni yiiziine ortmeye ba§lar, s1k1ld1 m1 yuziinden anu atard1 ve bu hal
de iken : Allah'm la'neti h1ristiyan ve yahudilerin iizerine alsun. On
lar Peygamberlerinin kabirlerlni 'Secde yeri yapm1~lard1, diye onlann 

-----._ yaptlklanndan men'ederdi. 
Ehu Hiireyre (r.a.) den rivayet edilen diger bir hadis-i §erif'te de 

Pey:gamber (s.a.) §i?Yile buyurmu§tur : 
((Allah yahudilerin camm alsm; onlar peygamberlerinin kabirleri

ni secde yeri yaptllar.» 
Ai§e'den rivayet edilen diger 'bir hadiste de §byle denilmi§tir : 
Ummii Seleme, Habe§ diyarmda gordiigii <<Mariye)) denllen bir ki

lise~i ve onda gordiigii resimleri Rasulullah'a anlattL Bunun uzerine 
Rasul-ii Ekrem : Habe§'lBer oyle kimselerdir ki, bunlardan aziz bir ki
§i oliince hemen anun kabri iizerinde bir mt>...scid yaparlar. Ve o azizin 
bir resmini o mescide korla·r. Bunlar Allah indinde halkm en §eriri
dirler. 

Yine Pey:gamber (s.a.) den sabit alduguna gore : 0, §O~le buyur
mu§tUr : 
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<<Allah'1m, benim kabrimi kendisine tap1lan bir put yapma. Al
lah'm gaza:b1 Peygamberleifinin kabirlerini secde yeri edinenlere kar§l 
~iddetlendi. » 

Pey:gamber (s.a.) ~ag1daki me§hur hadisiyle baz1 tikbe ve mu
kaddes yerlere yap1lan hususi ve uzun seferlere yolu daraltmi§br: 

« (Namaz ve ibadet ilgin) hie; bir mescide sefelf edilmesi dogru de
gildir. (Ziyade sevab umarak) yalmz (§u) ii~ mescide sefer edilir: Mes
cid-i Haram, Mescid-i Rasul (s.a.) ve Mescid-i Aksa. Ebu Said el-Hud
ri'den rivaye.t ~ildigine 'gore Peygamber (s.a.) §6yle :buyurmu§tur : 
Sizden evvelkilerin ta'kib ettikJeri yollan siz de muhakkak kan§l ka
n§ma, a!1§ml ar§lmna ta'kib edeceksiniz. Hatta kertenkeiJ.e deligine gir
seler onlara tabi olacaksmiZ. Ya Rasulallah : Yahudi ve H1ri'stiyanlar1 
m1 denildi. Ya kim? buyurdu.n (Buhari ve Miisllm). 

B6ylece ·ummetini, yahudi ve h1ristiyanlarm dii§tiigii tiirbelere 
tapma ntnesinden korumu§ oldu. Cahili iimmetler gogu zaman §irk 
ve putperestligin agma dii·§rnii§lerdir. 

Fakat miisliimanlar, eskiden olsun §imdi olsun, peygamberin ha-----==-yatmm sonunda bile unutmadan soyledigi vasiyyetini tutmad1lar, ona 
fazla onem vermediler, mukaddes me§hed ve eserler i.gin ta uzak ii'lke
lerden seferler yaptllar, teberriik ve taabbud ir;in oralarda durdular. 
Bu halleri Peytgamber (s.a.) in §U soziinii tasdik etmekte ve onun ger
gek oldugunu ortaya koymaktadu: 

«Sizden evvelkilerin ta'ki1b ettikieri yorllan siz de muhakkak kan§l 
kan§ma, ar§ml ar§mma ta'kib edeceksiniz.n 

Bu me§held ve ti.irbeler, r;ogu zaman Me>scid-i Haram'm ve diger 
mescidlerin ha'klanm gasbetmektedir. Halbuki ir;lerinde uydurma olan
lan da vard1r. Birgok iilkelerde baz1 cahiller onlan «Ka'ben yap1p uzak 
yerlerden oraiara gider, her sene oralarda bayram yapar, panayirlar 
kurarlar. 

~eyh'llli-islam Ta'k1yyiiddin bu ziimrelerin durumunu §U tarihi 
ciimlesiyle dile getirir : ((Ti.irbeleri ma'murdur, mescidleri metruktiir.» 
islam iilkeJerini gezen, 1bu me§hed ve tiirbeleri, 'Onlarm geni§ aianlan
m, muazzam oina ve kulbbelerini goriir; bunlarm yamnda da secde et
me, adak adama, kurban kesme ve tiirbenin yatumdan baz1 §e•yler ni
yaz etme gibi islam'm alnma leke dii§iirecek §irke ka~;an hareketlere 
§ahid olur. 

Hind · din[erine gelince -Budi·zm, J ainizm ve Brahmanizm da'hil
onlarda da me§hedler, ma'bedler ve mukaddes yerler .goktur. Oralarm 
biiyii:k §erefe ve ozel kudsalhga haiz olduguna inamrlar. Biiyil!k'lerinin, 
oralarda kelama·, kurbiyyete, vusul veya ma'rifete mazhar olduklarma 
veya baZI ilahlanrun oralarda ozel §ekilde tecelli ettiklerine inamrlar. 
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Oralarda dini havaya buriinen bayramlar, mevsimler ve panayirlar 
«;okc;a icra edilir. 

Bu me§hed ve mukaddes yerlerin ~ogu ((Ganges-Ganj» nehrinin 
kenarmdad1r. Bu nehirde y1kanmak ic;in Ulke halk1 korkunc; bir kala
bahk halinde orada toplamr. Bu toplantllann baz1s1 senede bir, bazlSI 
birka·«; defa, baz1s1 da Darayag'daki Ganj nehriyle Camna nehirlerinin 
birle§tikleri yerde oldugu gi1bi on iki senede bir yap1hr. Bu kudsal yer
lerin en me§hurlan Ganj nehrinin 1izerinde bulunan Benares §€hridir . 
. Bu §ehirde olmeye can atarlar, hatta oluniin n~1 yak1lmak iizere uzak 
yerlerden oraya kadar getirilir, yakilmad1g1 takdirde Ganj nehrine bl
rakihr, burada yikanmak en biiyuk sevab ve en buyiik keifaret sayi
llr. Bu kudsal yerlerden biri de, Ram Chander'in merkezi olan Kalku
ta'dir. 1;3undan 'ba'§ka Kri§na'nm tarihi ile ilgisi bulunan Manhura ile 
~erdvar da kudsaQ yerlerdendir. Bunlarm ekseriyeti kuzey-bahya dii§
mektedir. Bunlardan ba§ka Hindistan'da daha pek ~ok me~hedler ve 
onemli ma'bedler vard1r. iklim ve bi:ilgelerin degi§ikligine, dini ziimre
lerin ~e§itliligine gore oralardaki adet ve ibadetler de degi'§ik icra edi
lir. 

Budistlerin en biiyiik ziyaretgah1, bu dini.n kurucusu olan ve tan
nla§tlnirnl§ bul4nan Gotama Buddha'nm uzun miiddet ikamet etmi§ 
oldugu Bihar eyfuletindeki Gaya §ehridir. Gotama Buddha burada, Nir
van dedikleri '§iihud ve ma'rifet mertebesine ula rnl§tlr. 

Bu mukaddes yerlerde yapllan bayramlar ve kurulan panay1rlar, 
adeta ba§11bo§lugun, disiplinsizligin ve pisligin sahneye konulu§udur. 
Qiinkii ziyaret<;iler ~oktur, bazan say1lan - ozellikle senelerden sonra 
yap1lan toplantllarda- milyonlara ula§Ir. Hiik'iimetin n tzam1 koru
mak, sal1gm hastahklan onlemek hususundaki gayretleri bu yiizden 
natiledir. Bu nevi dini toplant1Iarda bir <;ok cahill adetler, Allah'a §irk 
ko§malar, tann ve tann«;alarma ait efsaneler yay1hr gider ... Kur'an'
m mu'cizelerinden biri de; ibrahim Aleyhisselam'm ill§a ettigi Beyt'in 
ziyaretini zikredip ona te§vik ettiginde, diger din lerdeki haec ve ziya
ret i'§1lerinin §irk, putperestlik ve uydurma i§lerle kirletildigine ve «;1-
gmndan <;1karlld1gma dikkati c;ekmesi ve §Oyle buyurmas1d1r : 

((i§te boyle. Kim, Allah'm haram k1ldiklarma sayg1 gosterirse; 
Rabbi katmda ·bu, onun hayrmad1r. Si7.e .okunanlardan ba§ka biitiin 
hayvanlar helal krhnrni'§hr. 0 ha1lde murdardan, putlardan ka~mm, 
yalan sozden c;ekinin. Allah'a §irk k~makSlZlll , hanifler olarak.» (Haec, 
30-31). 

Bu, milyoniarca mensubu bulunan ba§hca dinlerdeki haec ve zi
yaretlerin k1sa bir goriinii·§iidiir. insaf ve dogrudan aynlmayan derin 
bilgi ve engin gorii'§ sahibi olan ~ah Veliyullah Dehlevi «Huccetullah'il

Tefsir, c. X. F . 344 
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Baligan adh kitabmda haec konusuna temas ederek §byle diyor: 
ccHacc'm esas1 her ti.mmette var(llr. Qti.nku her ti.mmetin, AHah'm 

alametlerinin tecelli ettigine inand1klan, .seleflerinin hurmet ve ta'
zim ettikleri, seleflerinden kalma kudsal yerleri mutlaka vard1r. Soz 
konusu yerler onlara, inand1klan tannlara mukarreb olarrlan ve ya
§adrklan halleri hatlrlat1r. 

Haccedilmeye en lay1k olan; Beytullah'd1r. Orada a'<;lk a91k ayet
ler 'Vardl!r. Onu tbrahim (a.s.) in§a etmi§tir. c;orak ve 901 olmasma 
ragmen Allah'm emri ve vahyi ile, bir~9ok milletlerin dilinde hayirla 
yadedi'lmi§tir. c;unkti. kendisine haccedilen ba§,ka hi~ bir yer yoktur 
ki, orada §irk ve ash olma,yan §eyler yap1Imasm.>> 

Okuyucu; islaml haec ile digerlerini kolayhkla kaqlla§tmp ara
larmdaki fark1 rahat §ekilde anlayabilir ve a,!}agidaki ayet-i kerime'yi 
okuyup Allah'm nimetini iftiharla soyleyebilir : 

«Her ummete yerine getirmeleri gerekli ibadetler koyduk. Oyle ise 
i§te seninle ~e,ki:~mesinler. Rabbma da1vet et. ~uphesiz ki sen, dosdogru 
bir hidayet iizeresin. n (Haec, 67) . 

isl'amiyet diger ti.9 rti.kunde olctugu gibi haec rti.knunde de IS'lahat
~1 rol'iinu oynamt'§tlr. Cahiliyyet devrindekiler hacca, cahili ~adetlerini 

ve Allah'm, hakkmda hie; bir huccet indirmedigi bid'~Uan sokmu§ ve 
Allah'm ibrahim Aleyhisselam'm lisamyla vaz'ettigi hacc1 bozmu§lar
dt. Bu bozuklugu Araplar nesilden nesHe tevarus etmi§, hoylece hac
em fa~da ve ma,ksadlan katlolunmu§tu. Bu bid'at ve tahrifatm en bii
yiik amili, cahiliyye hamiyyeti, kabile hamaseti ve Kurey§'in ba§kala
rmdan i.istiin gorunme hevesi idi. Kur'an-1 Kerim ve islami te§ri', bii
tun bu bid'at ve hurateleri ve cahili adetleri kokunden kaziylp yerle
rine da:ha ha~rlllanm koymm~tur. 

Bunlardan biri §Udur: Kurey§, hac1Iarla beraber Arafat'a girmez, 
Harem'de durur ve : <<Biz eh1ullahiz, Harem-i ~erif'in hizmetc;ileriyiz, 
biz «Humsn sahibiyizn derler, bunu da herkese iistunluk iddiasmdan, 
cahiliyetteki mevkilerini koruma gayretinden ve hayal ettikleri imti
yazm ellerinden gitmesi endi§esinden dolay1 yaparlard1. Cenab-1 Hak 
bu cahili imtiyazlan kald1rd1, onlara insanlarm yaptlklanm yapmala
nm ve Ara.fat'ta vakfeye durmalanm emrederek §Oyle buyurdu : ccSon
ra insanlarm dondugu yerden siz de donun. n (Bakara, 199) . 

Diger taraftan Buhari'nin, .senediyJe Ai§e'den rivayet ettigine gore 
§Oyle buyurulmill}tur : 

Diger Araplar Arafat'ta vakfe ederken Kurey§, ce:naatlanyla Muz
delife'ye giderler, orada dururlard1 ve buna «Hums» derlerdi. islami
yet gelince; Allah, Peygamberine Arafat'a gitmesini, vakfeye durma
smt ve orad an donmesini emretti. «insanlann dbndu,gu yerden ... · 
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ayet-i kerime'si, i§te .bunu ifade etmektedir. :ibn Kesir, Miicahid, Ata., 
Katade, Siiddi ve Rm Abbas aym §eyi soylemi§lerdir. :ihn Cerir lbunu 
ihtiyar etmi.~ ve iizerinde icma'm oldugunu sbylemi§tir. 

Kaldmlan hurafelerden ve onun yerine konulan hiikiimlerd.en bi
ri de §Udur : «Cahiliyyet devrindekiler, Ukaz, Mecenne ve Zil-Mecaz'da 
yaptlklan gibi haec mevsimini oviinme ve bobiirlenme panaym haline 
getirmi'§lerdi. Her f1rsat1, soy-soplan, ata ve ecdadlanyla oviinme za
viyesinden degerlendirirlerdL Mina'daki toplantllan, cahiliyyet duy
gulanm tatmin i\!in en elveri:§li bir toplantl idi. Cena:b-1 Hak buru:lan 
nehyetti, onun yerine daha hay1rhs1 olan «Alla'h'1 zikretme>>yi koydu 
ve §6yle buyurdu : 

·«Haec i!ba.detinizi bitirince, atalarm1z1 and1g1mz gibi, hatta daha 
kuvvetli bir am§la, Allah'1 zikredin.» (Bakara, 200). 

Ibn Abbas da bu konuda §Oyle der: 
Cahiliyyet &hli, haec mevsiminde toplamr, onlardan biri kalkar, 

atalanyla aviinerek : Babam yedirir igirirdi, ba§kalanmn borglanm 
Oder ve diyetlerini iizerine ahrd1, derdi. A talarmm yaptlklarmdan ·b~

ka onlarm «·zikrin yoktu. Bunun iizerine Cenab-1 Hak Peygambere §U 
ayeti inzal buyurdu : <<Atalanmzi (bbbiirlenerek) and1l?;lmz gibi, hat
ta daha kuvvetli bi'r am§la Allah'I anm.» 

Bu hiikiimlerden biri de §Udur: Zamanla haec; kudsa1llgmdan, 
temizlik ve nezahetinden gok §ey kay;betti. Eglence, miinaJka.§a ve ca
hiliyyet ba.yra~rm yeri haline geldi. Cenab-1 Hak Kur'an'da 'bunu yere
rek §6yle buyurdu: 

«Art:J:k haccda kadma yakla.§mak, giinah i§lemek, tartl§ma yok
tur.» (Bakara, 197). 

:ibn Kesir, Abdullah :ibn Vehb ve Malik diyorlar ki: Allah; «Hacc
da kavga etmek yo:ktur.» buyurdu. Haccdaki kavga -yine AUruh lbilir
dan maksad §U olsa gerek : Kurey§ Miizdelife'de Me.§'ar-1 Haram'm 
yarunda toplarur miinaka·§a ederlerdi; onlar der: Biz dogruyuz, ote~ 

kiler der: Biz dogruyuz. Bizim gorii.§iimiiz budur. (En dogrusunu Al
lah bilir). Muhammed :ibn Ka'b da §Oyle demektedir: «Kurey§ Mina'
da topland1klarmda onlar der: Bizim haccnnrz daha miikemmel, ote
kiler der : Bizim hacc1m1z daha miikemmel... :i.~te haccda:ki kruvga bu
dur. 

Bu hiikiimlerden biri de §Udur : Cahiliyyet devrindeki Amplar put
Ian i~in kestikleri kurbanlann e.tlerinden par9alan putlarm iizerine 
kior ve kanlanm onlarm ii·zerlerine serperlerdi. Bu sap1k adeti kalthr
mak iizere Cena~1 Hak §O)'Ile buyurdu: 

«Onlarm ne etleri, ne kanlan Allah' a ula§lr.» (Haec, 37). 
ibn Kesir ve ibn Ebu Hatim diyorlar ki; bize, Ali ibn Hiiseyn, Mu-
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hammed ibn Eibu Hammad, i.brahim ibn Muhtar (R. Anhum) silsile
sinin ibn Cureyc'den naklen tahdis ettiklerine gore; o, §Oyle derni§
tir : CahHiyyet ehli, kurban ettikleri develerin kanlanm ve etlerini 
Beyt'e surerlerdi. Ashab-1 Kiram; biz bu i~i yapmaya daha layig,.z, de
diler. Bunun iizerine cenab-1 Hak: 

<<Onlarm ne etleri, ne kanlan Allah'a ula§Ir. Sizden O'na sadece 
taJkva Ula§If.ll (Haec, 37) mealindeki ayet-i kerime'yi inzru lbuyurdu. 

Bu hiikiimlerden bir digeri de §Udur : Araplar hacca niyet ettik
lerinde evlere kap1dan girmeyi mahzurlu bulur, bunu .gunah sayar, 
ha:cca ve Allah'a kar§I hurmetsizlik telakki ederlerdi. Bu yiizden ih
ramh olduklan miiddet9e, evlere arkadan dola§1P girerlerdi. Cenab-1 
Hak bunu i'btal etti ve bunun iyilik ve taat olmasmi nefyederek ~6yle 
buyurtiu: 

<<Eivlere ark-a taraflanndan girmeniz birr degildir. Ancak birr; mut
taki olamnkidir. Evlere kap1lanndan gelin.n (Bakara, 189). 

Buhari diyor ki : Ubeydullah ibn Mllsa'mn israil'den, onun da Be
ra (R. Anhiim) dan tahdis ettigine gore Bera §oyle dedi : Cahiliyyet 
devrinde ihTama girdiler mi evlere arkalarmdan gelirlerdi. Bunun uze
rine Cenab-1 Hak yukandaki ayeti inzal buyurdu. Ebu Davud'un; 'I'a
yruisi :$u'be'den, o da Ebu :i:shak'dan, o da Bera'dan aym '§ekilde riva
yet etmi§ ve 'bu rlvayete gore Bera §Oyle demi§tir : Ansar sefeTden gel
diklerinde, a'dam kaplSlndan girmezdi, bunun iizerine bu ayet nazil 
oldu. 

Bu hukumlerden :biri de §Udur : Araplardan bazllan hacca gider
ken Ka'be'ye kadar yetecek az1g1 beraberlerinde almay1 giinah sayar, 
utamr, guya miitevekkil olduklanm a91klar ve §Oyle derlerdi :Biz A1-
lah'm musatirleriyiz, az1k almayal!m. Fakat bunlar, dilenmekten sl
k1lmazlardi, bu yapt1klanm da Allah yoiunda kabul ejerlerdi. i§te Ce
nab-1 Hak onlan bundan nehyetti ve §oyle 'buyurdu : 

ccBir de az1k edininiz. ~iiphesiz ki az1gm en hay1rhs1 takvadir.» 
(Bakaia, 197). 

iibn Kesir dedi ki, ibn Abbas'tan naklen Avfi bana dedi ki : insan
lar.dan baz1lan beraberlerinde az1k olmadan voluk 9ocuklarmdan ay
rll1r ve derlerdi ki : Biz Allah'm evine haccedelim de, 0 lbizi doyurma
sm. Bunun iizerine Cenab-1 Hak: «Bir de (insanlara yuk olmaktan ko
ruyacak) az1k edinin.)) buyurdu. Yine Buhari'nin ibn Abbas'tan tah
ricine gore; o, §Oyle demi§tir :Yemen halk1 hacceder, fakat az1k al
maz, iistelik §oyle der,lerdi : Biz mutevekkil insanlar1z. i§te bunun iize
rine Cenab-1 Hak yukardaki ayeti inzru buyurdu. 

Aym §ekilde haec mevsiminde ticaret yapmay1 giinah sayarlardl. 
Bu ise Allah'm helal k1ld1gm1 haram yapmakti. Buhari'nin ibn Ab-
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bas'tan naklettigine gore; o, §Oyle demi§tir : Cahiliyyet de·vrinde Ukaz, 
Mecenne ve Zil-Mecaz ticari merkezlerdi. Fakat haec mevsiminde ti
caret yapmay1 giinah sa.yarlardl. Bunun iizerine '§U ayet-i kerime na
zi! oldu : «(Haec melVsiminde ticaretle) Rabbm1zm lutf u keremini 
aramaruzda bir giinah yoktur.n (Bakara, 198). Miicahid'ln ibn A~ 
bas'ta.n na:klettigine gore; o, §6yle demi§tir : Haec meJVsiminde alli§ ve
rl§ten sakm1r ve bu giinle-r zikir giinleridir, derlerdi. Bunun iizerine 
Cenab-1 Hak yukandaki ayeti inzal buyurdu. 

Bu hiiki.imlerden biri de §Udur : Mf4rikler Ka'.be'yi ~1plak ola,rak 
tavaf eder ve §13yle derlerdi : Uzerimizde iken giinah i§ledigimiz elbl
selerle tmat edemeyiz. Halbuki bu, biiyiik bir fesad ve cahili bir te§ri' 
idi. Bunun . iizerine Cenab-1 Hak ~u ayeti inzal buyurdu : 

«Ey ademogullan ; her mescidin yamnda zinetlerin.izi alm.n (A'rat, 
31) MUslim, Nesei ve i bn Cerir'in -laf1z onundur- Ibn Abbas'tan 
naklettiklerine gore ; o, §oyle demi§tir : Kadmlar da erkekler de Ka'
be'yi \!lplak tavaf ederlerdi, erkekler giindiiz kathnlar gece. Hatta bir 
kadm §'Oyle demi~tir : Bugtin (§imdl) onun bir k1sm1 veya t•amam1 go
riilmektedir. Onun goriinen k1.Sm1m ben helal yapmam. Avfi, ibn Ab
bas'tan <<Her mescidin yamnda zinetlerinizi alm ... n ayet-i kerime'si 
hakkmda §unu nakletmi~tir : Erkekler Ka'be'yi c;1plak ta!Vat etlerlerdi. 
Allruh onlara zinetlerini almalanm emretti. Zinet de, atVret yerini veya 
daha fazlasm1 orten elbise'dir ki, her mescid huzurunda zinetlerini ru
mala:Tiyla em:rolundular. i.bn Kesir diyor ki : <<Bu ayet, Ka'be'yi \!Iplak 
tarvat eden mii.§rikler hakkmda inm~tir. Miicahid; Ata, Nehai, Said 
ibn eubeyr, Katade, Siiddi, Dahhak ve Ziihri'den nakleden Malik ve 
bir~ok Selef ulemasL bu ·ayeti te.fsir ederken aym §eyi soylemi§lerdir.>~ 

SOz konusu hiikiim, Peygamber (s.a.) in emir ve tatbikine mukA
rin olmtl.§'tur. Nitekim Peygamber Hicri d~kuzuncu senede Ebubekir'i 
gonderip §oyle Han ettirm~tir: <<Ka'be'yi c;1plak olan tavat etmesin.)) 
Buhari'nin senediyle Ebu Hiireyre'den naklettigi hadis ise '§Oyledir : 

Pe~amber (s.a.) Veda haccmdan bir evvelki haccda, emir ta'yin 
ettigi E'bubekir'i insanlara: «'(Artlk) bu y1ldan sonra hi'.! bir m~rik 
haec etmesin hi~ bir c;1plak Beyt-i tatVaf etmesin.>> diye ilan etmesi i¢in 
gonderdi. 

Bu hiikfunlerden biri de §Udur : Araplardan baz1lan Umre kasdiy
la Ka'be'yi haec veya ziyaret ettiklerinde, Safa ile Merve'yi tavM (sa'y) 
etmeyi mahzurlu sayiyor ve bunu cahiliyyet adetlerinden telakki edi
yorlardl. Bunun iizerine Cenab-1 Hak §U ayeti inzal ·buyurdu : 

«~iiphesiz ki Safa ile Merve Allah'm ni'§anelerindendir. Art1k kim 
Haec veya Umre niyetiyle Ka'be'yi ziyAret ederse; ikisini de tavaf et
mesinde bir beis yoktur. l> (Bakara, 158) . 
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Ai§e (r.a.) den rivayet olunduguna gore : Ai§e-i S1ddika'dan k1z 
karde§inin oglu Urn ibn Zubeyr, Allah Tea.la'nm : ccf?iiphesiz ki Sata 
ile Merve Allah'm ni§anelerindendir. Art1k kim Ha,cc veya Umre niye
tiyle Ka'be'yi ziyaret ederse; :bu ikisini de tav'ilf etmes'inde tgtinah yok
tur.>> mealindeki kavl-i §erif'inin hiikmunden :sorup : f?u halde yemin 
ederim ki, hig bir kimse Safa ile Merve arasmda sa'y etmemekten do
lay1 gunahkar olmaz, demi§tir. Hz. Ai§e §6yle cevab vermi§tir: 

Ey karde§im oglu n~ fena soz soyledin. Eger bu ayet-i kerime'nin 
hukmu senin te'vil ettigin gibi (sa'y'i mubah k1lml'§) olsa.ych; ayet-i 
kerime : 'Safa ile Merve arasmda sa'y etmemekte gunah yoktur, §ek
linde olurdu. 'f?u kadar ki bu il:yet-i kerime, Ansa'r hakkmda inzal bu
yurulmu§tur: Ansar muslfunan clmazdan evvel ((Menati Tag1ye» pu
tuna teabbti1d i9·in ihrama girerlerdi. Bu puta (dikili bulundugu) cciMU.
§ellel» me,vkiinde ibadet ederlerdi. Ansar'dan ihramlanan kimseler, 
(kendi putlan ka:r:§1S1:nda merkuz alan) Safa ile Merve putlan arasm
da 'sa'yetmeyi ,gunah addederlerdi. Ansar musluman olunca, mii§kiil 
addettikleri !bu vaz'iyyeti Rasulullah (s.a.) dau sordular ve : 

Ya Rasulallah, Safa ile Merve ara1smda sa'yetmek bize giran ge
liyor, dediler. Bunun i.izerine Cenab-1 Hak: ccSafa. ile Merve §eair-i ila
hiyye'den:dir ... » mealindeki ayet-i kerime'yi inzal buyurdu. 

Ai§e (r.a.) : 
Rasulullah (s.a.), Safa ile Merve arasmda Sa'yi (lisan-1 Kur'an 

ile) te§ri' rbuyurdu. E~ .... n1ar arasmCl.a sa'yi terk etmek, kimse i\!in caiz 
degildir, demi§tir. 

Buhari hazretleri diyor ki : Muhammed ibn Yusuf SUf>yan'dan, o 
da Asrm ibn Suleyman'dan tahdis ettiklerlne gore As1m §Oyle dedi : 
Enes'e Safa ile Merve hakkmda sordum, o da : Biz onlan cahiliyye:te 
ai t i§le:rrlen tel'akki ederdik, bu yu·zden isla.miyet geldiginde onlardan 
gekindik. Bunun iizerine Cenab-1 Hak : ccf?iiphesiz ki SaM. ile Merve 
Allah'm ni§anelerindendir.» mealindeki ayet-i kerime'yi inzal buyur
du,dedi. 

Te'sirleri gok derin olan bu 1Slahatlarla. islami te'§ri', haec ruknii
nu i:Jbrahimi as1ma irca' etti ve onu cahillerin te'vilinden, ifsadgllarm 
ifsadmdan, ifrfttplarm ifratmdan uzak asli durumuna oturttu. (Ebu'l
Hasan Nedvi, Dort Rukun, 25'5-317) 
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30 - t~te boyle. Kim, Allah'tn haram kildildanna 
sayg1 gosterirse; Rabb1 katinda bu, onun hayrmad1r. Size 
okunanlardan 'ba~ka butiin hayvanlar helal k1hnmi~tlr . 
. 0 halde murdardan, putlardan kag1n1n ve yalan sozden 
gekinin. 

31 - Allah' a $irk ko~maks1zm, hanifler olarak. Kim 
Allah'a ~irk ko~arsa; gokten dii~up te ku~lann kaptlg1 ve
ya riizgann uguruma attl[p bir ~eye benzer. 

Allah Teala buyurur ki : Bizim §U emrettiklerimiz, haec farizala
rmm· yerine getirilmesindeki ibadetlerden olup yapanlara bol sevab 
vardll'. «Kim, Allah'm haram k1ld1klarma sayg1 g6sterirse; (Allah'm 
yasa-klarmdan sak1mr ve kendi kendine onlan i~lemeyi btiyiik :gi)rtir
se) Rabbi katmda .bu, onun ha.yrmad1r.» Onun i<;:in bunlar u·zerine <;:ok 
hayrr, bol sevab vard1r. Nas1I ki tbadetleri yapmadan dolay1 bol sevWb 
ve biiytik ecir varsa, haramlan ve yasaklan terk etmek de .ooylecedir. 
ibn Ctireyc, MticMlid'in «i§te boyle. Kim Allah'm haram klldlklanna 
sayg1 •gosterirse ... » ayeti hakkmda ~oyle dedigini naldeder: Hararn.llk; 
Mekike, haec, umre ve Allah'm haram kllrnl§ oldugu her ttirlti ma'si
yetlerdir. ibn Zeyd de boyle soylem~tir. 

Allah Teala : <<Size okunanlardan ba§ka btittin hayvanlar helal ki
Imrm§tlr.» buyurur ki; Allah Teala, be§ kere dJguran ve be~incilsi di§i 
olan deve,yi, putlar adma ser'best b1rak1lan deveyi, biri erkek biri di§i 
olmak iizere ikiz doguran deve veya koyunu, on nesil dolleyen erkek 
deveyi haram kllmaml..§tlr. Allah Teala: «Size okunanlardan ba§ka ... » 
buyurur ki olti, kan, domuz eti, Allah'tan ba~kasmm ismiyle bogazla
nan, bogulan, ta§ ve benzeri bir§eyle vurulup oldiirtilmti§ olan, yiiksek 
bir yerden yuval'llan_:arak olmti§ alan, boynuzlanarak oldtiriilmti§ olan, 
yirt1c1 hruyvanlarm yedigi hayvanlar harAm ktlmrni§tir. Imnlar (Ma-
1de, 3) ayetinde bey(m edtlmi§tir. ibn Cerir bunu Katade'den rivayet
le zikreder. 

Allah Teala; «0 halde murdardan, putlardan kac;mm ve yalan sez~ 
den <;!ekinin.» ayetin'de, Allah'a §irk ko§ma ile yalan sozii birlikte zik
retmi§tir. §u ayette de durum boyledir : «De ki : Rabb1n, a~1g1yla, giz-
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lisiyle tum hayasizliklan, gunah1, Allah'a §irk ko.§Inamz1 ve Allah'a 
kar§l bilmediginiz §eyleri soylemenizi haram k·Ilml'§tlr.)) (A'rat, 33). 
Yalan §ahidlik de 'bundand1r. Buhari ve Mi.islim'in Sahih'lerinde Ebu 
Bekir'den rivayet edilen bir hadiste Allah RasiUi.i (s.a.) : · 

(U9 defa) Size bi.iyi.ik gi.inahlarm en bi.iyi.igi.ini.i haber vermeye-
yim mi? buymup :§Oyle devam etti : Allah'a §irk ka~mak, ana-baibaya 
fl.si gelmek ve yalan §ahidlik (veya ya-lan soz). RasuluUah (s.a.) yas
Ianmi§ haldeyken oturdu ve ·bunlan o kadar tekrarlad1 ki sonunda biz : 
Ke'§ke sussa, dedi'k. imam Ahmed der ki : Bize Mervan ibn Muaviye 
el-Fezari'nin ... E.ymen ibn Hureym'den rivayetinde o, §Oyle demi§tir: 
Allah Rasuli.i (s.a.) kalkl'p hut be okudu ve i.i9 kere : Ey insanlar, ya
lan §ahidlik Allah'a §irk ko§makla e§ittir, 'buyurdu, sonra 'da : «0 hal
de murdard.an, putlar:lan ka9llllll ve yalan sozden 9ekinin.)) ayetini 
okudu. Tirmizi hadisi Ahmed ibn Meni'den, o ise Mervan Ibn Muavi
ye'den rivayet etmi§ ve sonra §O.yle demi§tir : Hadis garibdir. Onu sa
dece Si.ifyan ibn Ziyad hadisinden bilmekteyiz. Bu hadisi rivayeti ko
nusunda ise onun hakkmda ihtilat edilmi'§tlr. E.ymen ibn Hureym'in 
Hz. Peygamber (s.a.) den hadis i§ittigini bilmiyoruz. Yine imam Ah
med der ki: Bize Muhammed ibn Ubeyd'in .. . Hureym ibn Fatik el-Ese
di'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Allah Rasillu (s.a.) sabah 
namazm1 klld1. Namazdan aynld1gmda kalkt1 ve : Yalan ~hidlik Al
lah'a §irk ko§makla e§ittir, buyurdu, sonra da : «0 halde murdardan, 
putlardan ka~mm ve yalan sozden 9e!kinin. Allah'a §irk ko§maksiiZm, 
hanifler olarak.)) ayetlerini okudu. S·i.ifyan es-Sevri'nin As1m ibn Ebu 
en-Necud kanallyl•a. .. ibn Mes'ud'dan rivayetine gore o : Ya1an §ahid
lik, AHah'a §irk ko§makla denkltir, demi§, sonra bu ·ayeti okumu§tur. 

Allah'a §irk ko§maks1zm, hanifler olarak. Dini Allah i~in halls 
k1lm1§, hakka yonelip babldan aynlmi§ kimseler olun. 

Sonra Allah Teala; mi.i§rigin sap1khg1, helaki ve hidayetten uzak
!lgma bk misal vererek §Oyle buyurur : Ki'm Allah'a §irk ko'§arsa; gok
t.en d~i.ip te havada iken ku~larm kaptlg1 veya ri.i~gann, di.i§en kim
seyi helak edecek derin u9uruma attlg1 bir §eye benzer. Bu sebepledir 
ki Bera hadisinde §oyle buyrulmu§tm : Oli.im melegi ka.firin camm ahp 
(melekler) onun ruhunu goge yi.ikselttikletinde, gok kap1lan ona ~11-
maz. Ruhu oradan f1rlatlhp atlhr. Sonra Bera, bu ayeti okumU§tur. 
Hadis la!flzlan ve kanallan He ibrahim suresinde daha once ge~mis-
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ti. (Ibrahim suresi 27. ayetinin te:fsirinde) Allah Teala En'am suresin
de mtil~rik igin ha§ka bir misal verir ve ~oyle buyurur: «De ki: Allah'! 
b1rak1p ta bize fayda ve zarar veremeyen ·~eylere mi yalvaralrm? Al
lah bizi hid~ete erdirdikten sonra arkada'§lar; bize gel, dio/e dogru 
yola \!8!gmrken; ~eytanlarm saptmp §~km ibir halde \!Ole d'ii§'iirmek 
iste:dikleri kimse gibi okgelerimizin 'iistiinde gerisin geri mi donelim? 
D~ ki : AUaih'm hidayeti, as11 hldayetin kendisidir.)) (En'·am, 71). 

32 - Bu, boyledir. Kim, Allah'1n ni~anelerine sayg1 
gosterirse; ~iiphesiz ki bu, kalblerin takvas1ndand1r. 

33 - Onlarda belli bir siireye ka;dar sizin i<;in fay
dalar vard1r. Sonra varacaklan yer, Beyt el-Atik ile son 
bulur. 

Allah'm Ni§aneleri 

Allah Teala: ccBu boyledir. Kim Allah'rn ni~anelerine, (emirueri
ne) s8JYgl 'gosterirse; §iiphesiz ki bu, kal1blerin takva·smdarullr.)> buyu
rur. Hedy ve kurhanlara sayg1 g'Osterilmesi de bunlardamhr. Nitekim 
Hakem'in Miksem'den, onun da Ibn Ablba.s'tan rlvayetine ;gore, Hedy 
ve ku:vbanlara sayg1 g6sterllmesi; onlann semizletilmesi ve giizeUe§ti
rilmesi, siislenmesidir. ibn Ehu Hatim'in Ebu Said el-E~ecc kanahyla ... 
ibn .&bbfus'tan rivayetine gore; o, ccBu boyledir. Kim Allah'm ni~ane
le'fine sayg1 gosterirse ... l> ·ayeti hakkmda ~oyle demil<itir: Onlan se
mirtmek, giizeHe§tirmek ve buyiitmektir. E.bu Umame ibn Sehl der 
ki: Biz Medine'de kurbam semirtirdik. MiislQmanlar da semirtirlerdi. 
Ebu Umame'nin bu so·ziinii Buhari rivayet etm~tir. Ebu Hiireyre'den 
rivayete gore Allah RasUlii . (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Ak t'iiylu kt>yu
nun kam AUah'a iki siyah koyunun kamndan daha sevimlidir. Hadisi 
Ahmed y,e ibn Mace rivayet etrni~tir. Derler ki : Hadiste ge~en 
( .1_;.....11 ) kelime.si, saf beyaz olmayan koyun anlammad1r. Beyaz ol.a
m digeruerinden daha iist'iindiir. Ancak digerleri de yeterlidir. Zira Bu
hari'nin Sahih'inde Enes'ten . rivayet edilen bir hadise .gore; Allah Ra
sillu (s.a.), beyfl21 siyahmdan fazla olan boynuzlu iki kQ\! kurban et
mi§tir. Ebu Said'den rivayete gore ise Allah Rasulii (s.a.) lboyhumu, 
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yaratJ.h§I miikemmel, erkek, karmnda siyahhk olan, g6zi.i kmah ve 
ayaklannda siyahhk olan bir lroc;: kurban etrni§tir. Bu hadisi Si.inen 
sahipleri ri'Vayet etmi§ler ve Tirmizi; sahihtir, demi§tir. tim Mace'nin 
Si.inen'inde Ebu Rafi'den rivayete gore ise Allah Raswi.i (s.a.) iri, se
miz, boynu:llu, beyaz1 siyahmdan fazla ve husyeleri bulunan iki k~ 
kurban etrni§tir. Allah Rasuli.i (s.a.) ni.in kurban ettigi bu Jroylarm 
hUISyelerinin oldugu, husyeleri burulmu~ ve fakat kesilmerni§ oldugu 
ua soylemn~tir. En dogrusunu Allah bilir. Ebu Davud ve ibn Mace'nin 
eabir'den rivayetlerine gore Allah Rasuli.i (s.a.) boynuzlu, beyaZI k'a
rasmdan fazla o1an ve husyeleri bulunan iki koc;: kurban etrni§tir. Hz. 
Ali'den rivayete gore o, §oyle demi§tir :Allah Rasllli.i (s.a.) bize kur
ban edecegimiz hayvanlarm goz ve kulagma bakmamizi; burnunun 
oni.i, kulagmm arkas1 (sonu) kesik, kulag1 uzunluguna yank, kul$ 
geni:§c;:e delinm~ hayvanlan kurban etmememizi emretti. Hadisi Ah
med ve :Si.inen sahipleri rivfuyf!t etmi§ ve Tirmizi de; sahihtir, demi§· 
tir. Yine Siinen sahiplerinin Hz. Ali'den rivayetlerine gore; o, §oyle 
demi.§tir: Allah iRasuli.i (.s.a.) bir ooynuzu kmk ve bir kulag1 kesik 
hayvanlan kurban etmemizi yasaklad1. Said ibn Mi.iseyyeb, harliste
k:. ( ..... ..:a .... t I ) kelimesini; yans1 ve daha fazlas1 kesik veya km'k, olarak 
ac;:Ik1aiill:§tlr. Dil alimlerinden birisi der ki : Eger i.ist boynuzu kmlml§· 
sa o, ( .~ ) Kasma'd1r. ( "":""...4..!1 ) aZib ise; alt boynuzu kmk olan
dlr. Kula~ kesik olana gelince; bu da kulagm bir klsmmm 'kesik ol
masidlr. tmam ~afii'ye gore boyle hayvamn kurban edilmesi yeterlidir 
ancak mekruhtur. Ahmed der ki: Bu hadis geregince, bir boynuzu kl
nk ve bir kulag1 kesik olan hayvanm kurban edllrnesi yeterli degildir. 
Malik der ki : Eger kan boynuzundan ak1yorsa yeterli degildir, degilse 
yeterlid.ir. En dogrusunu Allah bilir. Hadiste gec;:en ( :t~ '.All ) kelime
si; kulagmm oni.i kesik olan, ( ;~ l-UI ) kel,imesi; kulagmm sonu ke
sik o1an, . ( .\; _,.:.!1 ) kelimesi; kulag1 uzunlamasma kesik olan -bu 
ac;:rklama ~Mii'nindir--, ( .\; .}1 ) kelimesi ise; ni§an veya daglama
mn kU'lag1n1 yuvarlak bir §ekilde delmi§ oldugu hayvan anlammadlr. 
En dogrusunu Allah bilir. Bera'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Ra
sill.i.i (s.a.) ~oyle buyurmu~tur : Dort (hayvan) kurban olarak cMz de
gildir: gozle g6rilli.ir §ekilde §a§I, hastahg1 ac;:1k olan hasta, topalllg1 
a~1k olan topal ve kemiklerinde ilik kalmami§ ayaklan kmk hayvan. 
Harlisi Ahmed ve Stinen sahipleri rivayet etmi§ler ve Tirmizi de sa.hih 
gormi.i.§ti.ir. Bu a'Yiplar hayvamri zay1fhg1 ve iyi bir §ekilde otlamak
tan aciz olmas1 sebebiyle hayvanm etini azaltlr. Zira koyunlar mer'a
ya gid~te birbirleriyle yan§Ir, birbirlerini gec;:erler. Bu sebeple ~afli 
ve diger imamlara gore bu ay1plan olan hayvam kurban etmek ye-
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terli degildir. Nitekim hadisin zahirinden de bu anla§Ilmaktadir. Has
tahgi hafif olan hayvamn kurba.n edilmesi konusunda tmam ~ali'nin 
birbirlnden degi.~ik iki kavli vard1r. Ebu Davud'un Utbe ibn Abd es
SUlemi'den riiVayetine gore Allah Rasulti (s.a.) siirtide geriye kalaa 
(veyta kul·agi koktinden kesik), boynuzu kmk, gtizii olup da gormeyen 
(§a§l), stirtintin arkasmda kahp (<;obam tarafmdan yedilen), topal hay-
vanlarm (kur.ban edilmesini) yasaklami§tir. Hadiste .ge<_;en , ( ; ,;~1 ) 
kelimesinin; ank, kulag1 kif\ linden kesik anlammda, ( ~\..., L:l ) ke
limesinin; toynuzu kmk, ( .l~l ) kelimesinin; §a~l (·), ( ~ ... :_:.11) 

kelimesinin devamll olarak stirii arkasmda yedilen, za,ylfhgl sebebiyle 
atirtiye uyamayan, ( .1_,....(j1 ) kelimesinin ise; topal, anlammda ol
dugu stiylenmi§tir. Btitun bu ay1plar hayvamn kurban alarak yeterli 
olma.sma engeldir. Ancak bu ay1plar, hayvanm kurbanlik olarak ta'
yininden sonm meydana gelirse; $afii'ye gore bu ay1p zarar vermez. 
Elbu Hanife bu gorti§tin aksini savunmu§tur. imam Ahmed, Ebu Sa
id'den rivayet ediyor ki o, §6yle demi§tir: Kurban etmek iizere .bir ko<; 
satm ald1m. Bu ko<_;un tizerine kurt sald1rd1 ve 1bir par~as1m ald1 go
ttirdti. Allah Rasulti (s.a.) ne sordum da : Onu kurban et, 1buyurdu. 
Yine bu sebepledir ki bir hadi\ste §6yle denilmektedir : Allah Raswii 
(s.a.) bize (kurban edilecek hayvanm) goz ve kulagma bakmarruZJ 
emretti. Yani hedy veya kurbanlik semiz, giizel ve degerli olacakt1r. 
Nltekim imam Ahmed ve Ebu Davud'un A1bdullah ibn bmer'den riva
yetlerine gore; o, §Oyle demi§tir : Orner soylu bir hayvam hedy olarak 
aldl ve ona muka•bil ti<; yiiz dinar verdi. Sonra Hz. Peytgamber (s.a.) e 
gelip : Ey Allah'm el<_;isi, soylu bir hayvam hedy olarak ald1m, muka
bilinde ti<; ytiz dinar verdim. Onu sat1p bedeli ile (kurbanhk) bir de
ve satm alay1m m1? dedi de, Allah Raswii (s.a.) : Hay1r bizzat onu kur
ban et, buyurdu. ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak, kurba.nhk develerin 
Allah'm ni§anelerinden oldugunu stiyler. Muhammeid ibn Ebu Musa 
der ki: Vakfe, mtizdelife, cemreler, (cemrelerin ta§lanmasi), (kurban
hk) develer, (ba'§In vey'a sakalm) t1ra§ edilme:Si Allah'm ni~anelerin
dendir. ibn Orner de : Ni§anelerin en btiytigu Beyt (Ka'be) dir, de
mi'§tir. 

Allah Teala : ccOnlarda belli bir stireye kadar sizin i<;in faydalar 
vard1r.» buyurur ki; bu kurbanhk develerde sizin i<;in stitlerinden, ytin
lerinden, k1llanndan istifade edilmesi onlara binilmesi gibi birta~1m 

(*) Nihaye'de bu kelime; giirme duyusunun kaybedilmesi, gozi.in ise a~1k bir hiilde kal
masJ ~eklinde a~lklanmJ§br . (Arap~a yayma haZirlay:mlar.) 



5492 iBN KESiR (Ciiz: 17; Sure : 22 

faydalar vard1r. AUah Tea~a : wBelli bir siireye kadar sizin i~in fayda
lar var<hr.» buyurmu~tur. ibn Abbas'tan rivayetle · Miksem «Onlarda 
belli bir siire•ye kadar sizin i\!in faydalar vardlr.» ayeti hakkmd:a der 
ki: Kurbanl1k olarak isimlendirilmedigi siirece (kurbanhk olarak se
~ilmedigi, ta'yin edilmedigi siirece) . Miicahid «Onlarda belli bir s.iire
ye kadar sizin i\!in faydalar vard1r.» ayeti hakkmda der ki : Bu fay
dalar binme, siit ve yavru'dur. Kurbanhk veya hedy olarak isimlen
ttirildig·i, ayn.J.d1g1 zaman bunlarm hepsi gider. Ata, Dahihak, Katade, 
Ata. el-Horasani ve ba§kalan da boyle soylemi.~tir. Digerleri ise §Oyle 
diyor: ihtiyac1 oldugu zaman, hedy dahi" olsa ondan istifade etme 
hakki va:rx:hr. Nitekim Buhari ve Miislim'in Sahih'Ierinde Enes'ten ri
vayet edildigine gore; Allah Rasulii (s.a.), kurbanhk bir deveyi siirert 
bir adam gormi.i§ de ona: Ona bin, buyurmU§. Adam: 0 kurbanhktir, 
demi!§. Allruh Raswii ikinci veya ii<;iincii seferinde : Yaz1kJar olsun sa
na, ona bin, buyurm~. 

Miisli:m'in Cabir'den, onun da Allah Rasulii (s.a.) nden rivayeti
ne g6re; o, §Oyle buyurmu~ : Ona muhtag oldugun zaman giizellikle 
bin. ~u'be'nin Ziiheyr i'bn Sabit el-A'ma'dan, onun da Mugire tbn 
Hazf'dan rivayetine gore Hz. Ali birinin, yamnda yavrusu clan kur
banhk 1bir deveyi siirdiigiinii gormii§ de: Yavrusundan artaru di§mda 
onun siitiinden i\!me. Nahr giinii olunca da hem onu hem de yavrusu
nu bogazla, demi§. 

Allah TeaJ.a: c<Sonra varacaklan yer, Beyt el-Atik ile son bulur.» 
buyurur ki; hedy'in varacag1 yer, ula§acagi yer Beyt el-Atik olup bu 
da Ka'be'ldir. Nitekim Allah Teala :ba.§ka ayetlerde §Oyle buyurur: ccKfi
be'ye ul~I§ bir kurbanhk olmak iizere .. . » (Maide, 95), c<Bekletilmek
te olan kurbanliklan da maihalline uJa~maktan men'edenlerdir.» 
(Feth, 25). Beyt el-Atik'm anlam1 biraz once ge~mi§ti. Hamd, AUah'm
dlr. ibn Ciireyc'in Ata'dan r·ivayetine gore, ibn Abbas §oyle dermi§: 
Beyt (Ka'be) i tavM eden herkes ihramdan <;1km1'§ olur. Zira Allah-'Pe
ala : ccSonra varacaklan yer, Beyt el-Atik ile son bulur.» buyurm~
tur. 
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34 - Biz her ummet ic;in kurban kesmeyi me~ru· kli
dlk ki Allah'In kendilerine nz1k olar81k verdigi hayvanla
nn uzerine O'nun ad1n1 ans1nlar. Sizin tannlann1z bir tek 
tanndir. O'na teslim olun. Sen, mutevaz1' olanlan muj
dele. 

35 - Onlar ki; Allah anildigi zaman kalbleri titrer. 
Ba~larma gelenlere sabreder, namaz k1lar ve kendilerine 
verdigi·miz nzrktan infak ederler. 

Hayvanlan Keserken Allah'm Admt An 

Allah Teala, kurban kesme ve Allah'm ismi i'le kan ak1tmanm bii
tiin dinlerde me§ru' oldugunu kaJber veriyor. Mi ilbn Ebu Talha, ibn 
Abbas'm fuyett.eki ( ~--~4 ) kelimesini; bayram ile tefsir ettigini nak
leder. ikrime bu kelimeyi; bogazlama, kur1ban ·kesme, olarak a~Ikla
mi§br. Ze~d ibn Es:lem de, «Biz her iimmet i<;:in kurban kes:meyi me§
ru' klild1k.» ayeti hakkmda der ki: 0, Mekke'dir. Allah Teai'a hi<;: bir 
iimmete, oramn di§mda kur:ban kesme yeri k1lmam1§tlr. Allah Teala: 
<<Allah'm kendilerine nz1k olarak verdigi hayvanlarm iizerine O'nun 
ad1m ansmlar diye ... » buyurmu.§tur. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerin
de Enes'ten rivayet edildigine gore; Allah Ras(Uii (s.a.) ne, beyaz1 ka
rasmdan <;:ok ve boynuzlu iki ko<;: getirilmi§, onlarm tizerine Allah'm 
i.smini anm1§, tekbir getirmi.§ ve a.yagmi hayvamn Y'am iizerine ~'bay
nunrm bir tarafma- koymu§. imam Ahmed i'lm Hanbel'in Yezid ~bn 
Harlin kanallyla ... Zeyd ibn Erkam'dan rivayetine gore o, §oyle de
mi§tir: Ben --veya onlar-: Ey Allah'm el<;:isi, bu kurbanlar da ne
dir? dedim. Balbamz ibrahim'in siinnetidir, buyurdu. Onlar: Ondan 
bize (ecir ·ve sevab olarak) ne var? dediler. Her bir kill i<;:in bir hasene 
sevab1, buyurdu. Ya ytinii? dediler. Yiiniiniin her bir k1ll i<;:in bir ha
sene (sevab1), buyurdu. imam Ebu Abdullah Muhammed itbn Ye·zid 
~bn Mace de Siinen'inde hadisi SeUam ibn Miskin kanahyla tahric et
mi§tir. 

Al·lah Teala : <<Sizin tannmz bir tek tannd1r. O'na teslim olun.1> 
buyurur. Her ne kadar peygamberlerin §eriatlan <;:e§itli olsa, birbirle
rrni neshedip kald1rsa dahi ma'bUd.unuz birdir. Hepsi -tek ve ortag1 ol
ma:yan Allah'a ibadete <;:agmr. «Semien once gonderdigimiz her pe~
gamlbere: Benden ba§ka tann yiOktur, Bana kulluk edin, diye vahyet
mi'§izdir.» (Enbiya, 25). Bu sebepledir ki : <<O'na teslim olun.>J Dini ve 
rbadeti O'na tahsis edin, O'nun htikmti;J.e ve taatma te.slim olun, bu
yurmu§tur. Muca:hid ayetteki ( ~~ ) kelimesini; mutm~in olanlar, 
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olavak; Daihhak ve Katade : Miitevaz1' olanlar, olarak, Siiddi de: (Al
la:h'tan) korkanlar, olarak a~Iklami§lardir. Amr ibn Evs der ki : Muh
bi,tun; zulmetmeyenler, kendilerine zulmedildigi zaman da intikam al
maya kalki§mayanlardlr. Sevri ayeti §Oyle anllyor: Sen Allah'm kaza 
(ve kaderine) raz1 olup mutmain olanlan, Allah'a teslim olanlan miij
deie. Buranm tefsirinin en rgiizeli kendisinden sonraki ayet ile yapll
ml§tlr. f)oyle buyuruluyor : «Onlar ki; Allah amld1g1 zaman kalbleri 
titrer, (kal1bleri Allah'tan kt:~rkar). Ba§larma gelen (musibet) lere sab
rederler.,> Hasan el-Basri der ki : Allal'l'a yemin olsun ki ya sabreder
siniz, ya da helak olunursunuz. 

«Namaz k1larlar.)) ayetindeki ( ~ill ) kelimesini Cumhur, Kur
ra-i Seb'a ve Kurra-i A§era'mn kalanlan izatetle (yani sonundaki nun 
harfini du§iirerek ve ccsalat)) kelimesinin sonunu kesreli olarak) Olku
mu§lardir. Muhammed ibn Abdurrahman ibn Semeyka' ise ibu keli
meyi sonundaki nun harfini isbatla ve mansub olarak okumU§tur. 
Hasan el-Ba~sri der ki : Bu kelimenin wnundaki n6.n harfi, hafifle:tme 
irgin ha.zfedilmi§tir. f)aryet tamlamadan dolay1 dii§iir.illmii'§ olsayd1, «Sa
lat)) kelimesinin son harfinin de kesreli olarak okunmas1 gere!kirdi. 
H3!fifletmek i·~in hazf edildigi i~indir ki ccsalat)) keHmesinin sonu fet
hah olrarak okunmll§tur. ccOnlar namaz kilarlar.)) Y.ani Allah'm kendi
leri iizerine vacib k1lm1§ oddugu farzlannm ed8.:sm1, Allah'm hakk1m 
yerine getirirler-. ccKendilerine verdigimiz nz1ktan infak ederler.)) Al
lah'm kendilerine vermi§ oldugu temiz flZlktan ailelerine, kolelerine, 
akrarbaJarma, fakirlerine, yoksuHanna harcamada •bulunurlar. AU'ah'
m hadlerini muhafaza etmeleriyle beraber Alla.h'm ya.,yatiklanna da 
iyilikte bulunurlar. Bunlar; miinafiklarm s1fatlarmm tensine olan ni
teliklerdir. Miinat1klar biitiin bu hususlarda onlarm aksinedir. Nite
kim Berae suresinin tefsirinde (Berae, 67) gegmi§ti. 

36 - Biz, kurbanhk develeri de sizin i<;in Allah'1n ni
~anelerinden klid1k. Onlarda sizin i<;in hay1r vard1r. On 
ayaklan bagh halde keserken iizerlerine Allah'1n adlru 
anm. Kesilince onlardan yeyin. isteyene de, istemeyene 
de verin. Siikredersiniz diye onl~n boylece sizin emrinize 
mii.sahhar k1ld1k. 
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Ve Kurbanhk Develer 

AHah Teala, kullarma kurbf.mhk develeri yaratma ve onlan Al
lah'm ni§anelerinden ktlma nimeti bah§ettigini haber veriyor. Allah 
Teala ku:rlbanhk develeri, Beyt el-Haram'a siiriilen he::ly'ler ktlmt§tlr. 
Hatta onlar Hedy'lerin en iistiiniidiir. Nitekim ba§ka bir ayette §oyle 
buyurur: ccAllah'm ni·§anelerine, haram olan aya, hediye alan kurlban
ltga, gerdanllkh hayvanlara ... hiirmetsizlik etmeyin.ll (Maide, 2). ibn 
Ciireyc, Ata'nm : ccBiz, kurbanhk develeri de sizin i~in Allah'm ni§a-
nelerinden ktld1k.n ayeti hakkmda der ki : Ayetteki ( ~..1.~1 ) keli
mesi; inek ve devedir. ilbn Orner, Said ibn Miiseyyeb ve Hasan el-Bas
ri'den de boyle rivayet edilm~§tir_ Miicahid bu kelimenin, ancak deve
lerden ibare't kuPbanlar oldugunu scyler. Ben de derim ki : Deveye 
ccBedenen ismi veri!J.mesinde ittifak vard1r. Ancak inege ccBedenen is
mi verilip verilemeyecegi hususunda iki gorii§ vardtr. Bunlardan sth
hath olanma gore inege §er'an ccBedenen ismi verilir. Nitekim bir ha
diste 1bu belirtilmi§tlr. Alimlerin Cumhuru kurbanhk devenin yedi ki
§iye, inegin ::le yedi ki§iye yetecegi g5rii§iindedir. Nitekim Miislim'in 
Sahih'inde bulunan ve Cabir ibn Abdullah'tan rivayet edilen bir ha
diste o, §5yls demi§tir : Allah Rasulii (s.a.) bize kurbanlan mii§terek 
kesmemizi emretti. Deve yedi ki§i, inek de yedi ki§i i9in olmak iizere. 
ishak ibn Rahuyeh ve ba§kalan derler ki : Bilakis inek yedi ki§iye, de
ve ise on ki§iye yeter . Bu, imam Ahmed'in Miisned'inde, Nesei'nin Sii
nen'inde ve ba§ka eserlerdeki bir hadiste vari::l olmu§tur. En dogrusu
nu Allah 'bilir. 

Allah Tea.la'nm : ccOnlarda sizin i~in haytr vardtr_ )) ayetinde ahi
ret yuroundaki sevab kasdedilmektedir_ Biileyman i:bn Yezid el-Ka'ibi'
nin Hi§am i:bn Urve'den, onun babaandan, onun da Hz. Ai§e'den riva
yetine gore; Al:ah Ra.sulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : A::lemoglu Nahr 
gunii kan akttmaktan Allah'a daha sevimli gelen ba§ka amel i§
lell).emi§tir. Muhakkak ki o (kurban), ktyamet giinii boynuzlan, tlr
naklan ve ktllan He gelecektir. Kurbanhgm kam yere dii§mezden on
ce Allah katmda iistiin bir makama ula~tr_ 0 halde bunu goniil ho§
lugu ile yapm1z. Hadisi ibn Mace ve Tirmizi rivayet etmi§ olup, Tir
mizi hadisin hasen oldugunu belirtmi§tir. Siifyan es-Sevri der ki : Ebu 
Hatim bor9lamr ve kurbanhk deve surer .gotiiriirdii. Ona : Bor-¥lana
rruk m1 kurbanhk deve gotiiriiyorsun? denildi de, o : Ben, muhakkak 
Allah Tea.Ia'mn : ((Onlarda sizin i~in haytr vardtr.J> buyurdugunu i§it
tim, dedi. ibn Abbas'tan rivayete gore; Allah Raslllii (s.a.) §Oyle bu
yurmu§tur: Bayram giinii ku:r~banhk bir deveye harcadtgmdan daha 
i.i'stiin bir §eye para harcamamt§tmdtr. Hadisi Darekutni Siinen'inde 
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rivayet etmi§tir. Miicahid onlardaki haynn, ecir ve menfaaUar oldu
gunu soyier. ibrah~m en-Neihai de der ki : ihtiya<; duydugun zaman 
ana ,biner ve onun sii.tiinii sagarsm. 

Allah Teala: <<On ayaklan bagh halde keserken iizerlerine Allah'
m ad1m amn.» buyurur ki; MuttaUb ibn Abdullah ibn Hantalb'tlan, 
onun da Cabir ibn Aibdullah'dan rivayetinde o, §5yle anlatmi§tlr : Al
la;h Raslllii (s.a.) ile lbi11likte kurban bayram1 namazm1 k1ldun. Namaz-
dan ~ aynld1g1mda ona bir k'o<; getirildi de bogazlad1 ·ve ( .iiJIJ .iiJ\{..l· 

~I 0 .. ca~ t 0 ... &. J ~._ I..:U. r'.UI .... -:-('1 ) Allah'm ad1yla, Allah en yiice
dir. Allah'Im, bu 1benden ve iimmetimden kurban kesmeyenlerdendir, 
buyurdu. Hadisi Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmi§Ierdir. 
Muhammed ibn ishak'm ~ezid ibn Ebu HulbeJib'den, onun iibn Albbas
tan, onun da Cabir'den rivayetinde o, §6yle anla,tmJ.§ : Allah Rasulii 
(s.a.) bayram giinii iki ko<; kesti. Onlan kesmek iizere k1bleye dondiir:
diigiinde : Muvahhid, miisliiman olarak . yiiziimii gokleri ve yeri ya
radana gevirdim. Ben, mii§riklerden degilim. Muhakk,ak benim nama
Zim, i:bade•tlerim, hayatlm ve olii.miim alemlerin Rabib1 Aillruh igindir. 
O'nun ortag1 yoktur. Ben boylece emrolundum. Ve ben, miis.liimanla
rm ilkiyim. AHah'un, 1bu Senden ve Sanad1r. Mu,hammed ve iimme
tindendir, buyurup; sonra: besmele gekti, tek!bir getirdi ve 'bogazlad1. 
Ali ibn Hiiseyn'den, onun da Ebu RMi'den rivayetinde anlatrhyor ki; 
Allah Raslllii (s.a.) kurban lbayrann geldig·inde semiz, boynuzlu, be
yaz iki k~ satm ald1. Bayram namazm1 k11Ip insanlara hutbe oku
du.ktan sonra ibunlardan 'birisi Efendimiz musallasmda dururken ge
tirildi, onu bizzat 'kendisi kesip sonra : Allah'1m, 'bu biitiin iimmetim
den Senin birligine §ehadet eden ve benim i~in teblig §ehadetinde bu
lunan kimselerden:dir, buyurdu. Sonra digeri getirirrdi, onu da ken
disi igin kesip: Bu, Muhammed'den ve Muhammed ailesindendir, bu
yurdu. Her ikisini de yaksullarn yedirdi, o ve ailesi de onlaroan yedi. 
Hadisi Ahmed ve ibn Mace rivayet etmi§lerdir. A'me§'in Ebu Za:b
yan'dan, onun da ibn Ab'ba:s'tan rivayetinde o, «On ayaklan bagh hal
de keserken iizerlerine AUah'm adm1 anm.» ayeti hakkmda §Oyle de
mi§tir : Kurbanllk hayvan sol 6n ayag1 bagll ii~ ruyag1 iizerinde di
k'ilirken, kur<ban ikesen §()yle der : AJ.lah'm ad1yla, Allah en yiicedir. 
AHah'IIm, bu Sen'dendir ve Senin i~indir. Miidhid, Mi ibn Elbu Talha 
ve Avfi de, ihn Abbas'tan bunun bir benzerini rivayet etmi§lerdir. Mii
cMlid'den naklen Leys der ki : Sol ayag1 bagland1g1 zaman iig ayagt 
U.zerinde dikili:r. ibn Elbu Necih de, Miicfuhid'den bunun bir benzerini 
rivayet etmi§rtir. Dahha'k der ki : Bir aJyagi baglarur da U\!U uzerine 
durur. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde ibn Omer'den rivayet edil-
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ctigine gom; ibn omer, oogazlanmak uzere kurbanllk ctevesini ~oktu
ren bir adama 1geJJ:ni§ ve : Eibu'l-Kas1m (s.a.) m slinneti olarak, onu 
ayakta bag11 halde bi'Yak, demi§tir. Cabir'den r.ivaye:t edildigine gore; 
Allah HasuJu (s.a.) ve a.s-hab1, kurbanllk develeri sol ayaklan bagll, ka
lan diger ayflJklan uzerinde dikilir halde bogazlarlardL Hadisi Ehu 
Davud rivayet etmi§tir. ibn Lehia'mn Ata !bn Dinar'dan rivayetle 
soyledigine gore Salim ilbn Albdullah, SUleyman i:bn A·bdu:lmelik'e §OY
le demi§tir: (Kurban edece,gin devenin) sag tara;fmda dur ve onu sol 
yansmdan bo~azla. Muslim'in 1Sahih'inde Cabir'den rhrayet ediJen, 
veda hacc1mn s1fatma dair hadiste §'6yle denilmi§tir :Allah Rasulti 
(s.a.), bi,zzat kendi eliyle altml§ U\! de.ve bogazlad1. Onlara eilindeki bir 
harbe ile vururdu. Abdurrezzak'm Ma'mer'den, onun da Katade'den 
ri'vayetinde o, der ki : ibn Mes'ud'un k1raetinde bu kelime; ayakta :bag
h olarak, anla;mmda olmak uzere ( Jly ) §eklindedir. ( ... ) Tavlis, 
Hasan ve ba§kalan ccbn ayaklan bagh halde keserken tizerlerine Al
lah'm admi anm.)) ayetini y:ani onlan Slrf Allah i\!in kesin §eklinde 
anlam11§lard1r. Bu a~fKla.may1 Malik de Zuhri'den rivayet eder. Ab-
durrahman ibn Zeyd ( ~ 1_,..... ) kelimesini cci~inde cahiliye de;vrinde-
ki putlan orta'k ko§ma gibi bir §irk bulunmayan)) §e!klinde a\!Iklar. 

<<Kesilince)) ayeti hakkmda Mucahid'den rivayetle ibn Ebu Ne
cih : <<Yani yere dli§lince.)) demi§tir. Bu, ibn Ahbas'dan da rivayet edil
mi§ olup, Mukatil ibn Ha;yyan da boyle soylemi§tir. el-Avfi'nin ibn 
Abbas'tan rlvayetle soyledi·gine gore buras1 <<Bogaz[anmca. )) anlamm
dadir. A:bdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de <<Yani olunce.» demi§tir. 
ibn Aibbfus ve Mucahid'in . de soylemeik i,c;tedik:leri bu sonuncu gorti§
tur. Zira kesildigi zaman olup cte hareketleri soguyuncaya kadar de
venin yenUmesi caiz degildir. MeTfu bir hadiste : << (Kestiginiz) hay
vanm cammn ~1kmasmda acele etmeyin.)) lbuyurulmu§tliir. Se;vri bu 
hadrsi Camiinde E:yyub kanallyla ... Orner ibn el-Hattab'dan onun so
zu olarak rivaye1t etmi§tir. Muslim'in Sahih'indeki ~eddad ibn Evs'
den ri'vayet edilen ~u hadis de bunu des'tekler mahiyettedir : cc!Muhak
kak A[1ah her§eye i!hsam farz kilmi~§tir. '0ldu,rdugunU.z ztarman oldur
meyi, boga'zlad1gm1z ·zaman bogazlamay1 .guze1 yap1mz. Sizden birisi 
b1gagm1 keskinle~ti:rsin ve lrogazlruyacagi hayvam rahat ettirsin.» Ebu 
Vak1d el~Leysi'1den rivayete g'-\re Allah R'asu1u (s.a.) : «Diri iken hay
vandan kesilen (et) olti etidk. l'Juyurmu§tur. Ahmed, E:bu Davud ve 
Tirmizi bu hatlisi rivayet etmi~ olup Tirmizi hadisi sahih kabul et
mi§tir. 

Allah Te.ala ~ ccOnlard:m yt"')'in. isteyene de istemeyene de ver1n.» 
buyurur ki Selef'den bazilan c<Onlardan yeyin. ll snrini miibah klima 
emri olarak kabul etmr~lerdir. Malik bunun mustahab oldugunu s&y-

Tefsir, c. X. F. 345 
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lerken, bir rba§kasl vadbdir dsr ki; bu, 9afii'lerden baz1l8!nmn goru§u
di.ir. Ayette!ki ( ~L;l\ ) ve ( _;,.11 ) keiimelerinden neyin kasde

dildlgi hususunda ihtilaf edilmi§_ ·olup, Ibn Ab'bas'tan rivayetle Avfi 
l:mnla:rdan birincisinin; evinde iken senin goturiip verldiginle mus
tagni olan, yetinen, anlammda oldugunu, ikincisinin de: Sana gelen, 
kendisine et vermen i<:;in g'bziinii diken ve fakat iste:rneyen, anlamm
da oldugunu soylemi§tir. Miicahid ve Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi 
de boyle soylemi§tir. Yine ibn Ahbas'tan rivft,yetle A'l.i ibn Ebu 11aL
ha \bunlardan birincisini : iffetli 'Olan, istemeyen anlammda, ikincisi
ni de; istemeyen, anlammda oldugunu sayler. Bu; Katade, ibrahim en
Nehai ve kendinden gelen rivayetlerden birinde Miicahid'in de kavli
dir. ibn Abbas, Zeyd ibn Eslem, . ikrime; Hasan el-Basri, ibn Kel:bi, 
Mukatil i'bn Ha,yyan ve Malik ibn Enes ·bunlardan birincisini; sana 
gelip isteyen olarak, ikincisini ise; sana gel,ip boyun biiken ve fakat 
istemeyen, §eklinde ar;rklaml§lardlr. Bu, giizel bir ac;:Iklamad1r. Said 
i:bn Ciilbeyr bunlardan bidnci kelimeyi; isteyen, olarak a<;lklar. Ona 
gore kelimenin kokii <cistemek>J anlammad1r. ibn Zeyd de boyle soyle-

mi§tir. Zeyd ibn Eslem der ki ( i~' ) ev ev dola'§an ynksuldur. 
( _;....11 ) ise e'Vleri dola§mayan, ziyaret etmeyen arkada:§ ve zayrf 
ki~idir. A~bdullah ibn Zeyd''den 'de boyle bir rivayet vard1r. Yine Mii
cahid'den rivayete gore bunlardan birinci kelime; senin evine gireni 
goren zt:ngin kom§un anlammda, ikincisi ise; insanlardan sana gelen 
anlammad1r. Mtica.hid'den rivayete gore ( c}L;ll ) tamal:lkar olan 
anlammad1r. ( ;..11 ) ise; zengin olsun, fakir olsun kurbanll'k de
venin ·c;:evresin::le 'bulunalldlr. ikrime'den de buna benzer bir gorii§ ri
vayet edilmi~tir. Yine ikrime'd::n rivayette ( 2_\jl ) Mekke ahali
sidir. ibn Cerir bunlardan ( ( ~J · ) keiimuinin, isteyen anlamma 
ol1dugu gbrii§iinii tercih etmi§tir. ( ... ) 

Kurbanm tic; parc;:aya b:iliinecegi gorii§iinde olan alimler bu aye
ti delil getirirler. Buna gore klll'banm iic;:te biri, yemesi ic;:in sahiibinin
dir. Ugte birini arkada§lanna hediye eder. Ugte birini de fakirlere ta
sadduk eder. Zir2. Allah Tea.la : ((Onlardan yeyin. iste,yene de, rsteme
yene de verin.» buyurmu§tur. Sahih bir hadiste Allah RasUlii (s.a.) 
insanlara §tiyle 'buyurmu§tur : Kurbanlarm etlerini iig giinden fazla 
saklamamz1 size yasaklaxm§tlm. ( onlardan) Yeyin ve uygun gorece
giniz kadanm saklaym (biriktirin). Bir ba§ka rivayette : Yeyin, birik
tirin ve tasa:dduk edin, buyurulmu~tur. Ba§ka ':>ir rivayette ise: Ye
yin, yedirin ve tas<a:dduk edin, buyrulur. 

Kurbanm ka\! par9aya boliinecegi hususunda.ki ikinci gorii§; kur-

Haec 

ban 
lind 
yok 
suli' 
kest 
bir 
rU§i 
den 
tazJ 
me; 
in ; 
disi 
rile 
de 
En 

tur 
dtt 
olu 
etti 
ric 
diy 
rar 
lm 
'§ek 
Zl 

Eb 
ra 
ba; 
rna 

nii 
du 
lUI 
ku 
gii 
SOl 

ca 
mE 
ile 
ii:Y 



Haec, 36) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSiRi 5499 

ban kesenin yansmr yiyecegi, diger yans1m da tasadduk edecegi §el!::
lindedir. Bu gori.i§i.in delili; «Siz de bunlardan yeyin. <;aresiz kalmi§ 
yoksulu da doyurun.» (Haec, 28) ayetidk. Aynca hadiste Allah Ra
swi.i: Yeyin, biriktirin ve tasadduk edin, buyurmU§tUr. l?ayet kurban 
kesen kurbamn tama.rrum yerse, durum ne olacaktlr? Bu hususta: Hi~ 
bir §eyle tazmin etmez, denHmi§tir. Bu, l?atii'lerden i.bn Si.ireyc'in go
rii§iidi.ir. Baz1lan : Tama:num; ya misli ile veya k1ymeti ile tazmin eder, 
demi§lerdir. Ya!Tlsmm, i.i~te :birinin, kurbamn en ki.i~i.ik pax\!asmm 
tazmin edilecegi de sbylenmi§ olup, bu sonuncusu l?afii Mezhebinde 
me§hur olan g()rii§tiir. Kul'banlann derilerine gelince; imam Ahmed'
in Mi.isned'inde Katade ibn Nu'll1n'dan rivayet edilen kurlbanlar ha
disinde : Yeyiniz, tasadduk ediniz, derilerinden istifacte ediniz ve de
rilerini satma.yimz, buyrulmu§tur. Alimlerden buna ruhsat verenler 
de vard1r. t~lerinden baziSI : Bedeli fakirlere bOlii§tiiri.ili.ir, demi§lerdir. 
En dogrusunu Allah bilir. 

Bera ibn Azib'den rivayette Allah Rasuli.i (s.a.) §byle buyurmu§
tur: Bu ,gi.ini.imi.izde ba§layacag1m1z ilk i§, namaz kilmam1zd1r. Sonra 
dther, kur.ba.n keseriz. Kim boyle yaparsa; bizim si.innetimize uymu§ 
olur. Kim de namazdan once keserse; o, ailesi i~in kesmi§ oldugu bir 
ettir. Bunun kurbanla bir il.gisi yoktur. Hadisi Buhari ve Muslim tah
ric etmi§lerdir. Bu selbepledir ki l?afii He alimlerden bir cemaat §Oyle 
diyorlar: Kur.ban kesmenin ilk vakti, nahr gi.ini.i gi.ine§ dogup bay
ram namaz1 ve iki hutbe okuyacak kadar zarnan ge~tikten sanradu·. 
imam Ahmed, imam (devlet ba§kam) kesmeden kurban kesmeyiniz, 
'§e'klinde Mi.islim'in Sahih'indeki bir hadise istinaden : Bayram nama
Zl ve hutbeden sonra imamm kurban kesmesinden sonra, diye ekler. 
Ebu Hanife der ki : Koyli.iler ve benzerlerinin, fecrin dogu§Undan :son
ra km ban kesme haklan vard1r. Zira E1bu Hanife'ye gore; onlltr i<;in 
bay:r:am namaz1 yoktur. l?ehirlilere gelince; onlar imam narnaz ikildir· 
mad1~a kurnan kesemezler. En dogrusunu Allah bilir. 

Sonra §oyle deniliyor: Kurban kesme, ancak tek bal§ma nahr gil
ni.i me§rll'dur. Kurba.n ke~me gi.inUniin, §ehirliler i~in nahr gi.ini.i ol
dugu da soylenmi§tir. Zira 'kurbanhklar onlar yamnda kolayhkla bu
lunabilir. (Onlar i~in kufiban kesme i§i kolayd1r). Kbyliilere gelince; 
kurban kesme giinleri onlar i~in nahr gi.ini.i ile ondan sonraki te§rik 
gi.in'leridir. Said ibn Ci.ibeyr boyle soylemi§tir. Nahr giini.i ile ondan 
sonraki 1gi.in herkes i~in kurban kes'I!le gi.iniidi.ir, de denilmi§tir. Ayn
ca : Nahr .gi.inii ile ondan sonraki iki gi.in, de denilmi§tir. imam Ah
med'in gorii·§i.i budur. l?afii'ye gore ise kurban kesme 1gi.inii nahr gi.ini.i 
ile ondan S'onraki i..i~ te§rik gi.inleridir. l?afii'nin bunda delili Ci.ibeyr 
ibn Mut'im'den rivayet edilen ve Allah Rasuli.i (s.a.) ni.in : Te§rik gun-
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lerinin hepsi ku:rlban kesme gunleridir, lbuyurdugu hadistir. Hadisi 
imam Ahmed ve ibn Hi}jban rivayet etmi,§lerdir. Kurban kesme vak
tinin, 'zilhicce a;ymm sonuna kadar uzand1g1 da soylenmi§tir. i:brahim 
en-Nehai ve E.bu Seleme ibn A:bdurrahman'm gorii§u boyledir. Ancak 
bu :garib bir s6zdurr. 

cc~ukredersiniz di:ye onlan boylece sizin emrinize miisahhar kll
drk.» fuyetinde Allah Te~18: buyurur ki: t~te bu sebepledir ki onlan, 
bOylece sizin emrinize musahhar k1ld1k. Onlan size boyun eger kll
dlk. Dilerseniz binersiniz, dilerseniz sutlerini sagarrs1mz, dilerseniz on
Ian kuroan elclersiniz. Nitekim Allah Teala b~ka bir l1yette: ccGOr
mezler mi ki, kendi ,gucumu·zle onlar i~in hayvanlar yarattlk. Kendi
leri bunlar·a sahip bulunmaktadlrlar. Ve onlan kendilerinin buyrugu
na ve:ridik. On'lardan kimisi binekleridir, kimisinden de yerle.r. Onlar
da, kendileri i9in faydalar ve i'9ecekler vardi,r. Hala ~ukretmezler mi?» 
(Yasin, 71-73) buyururken, bu ayet-i kerime'de de : cc~ukredersiniz di
ye onlan boylece sizin emrinize musahhar k1ld1k.n buyurmu§tur. 

37 - Onlann ne etleri, ne de kanlan Allah' a ula~1r. 
Sizden O'na sadece takva ula~1r. Sizi hidayete e:rdirdigi 
ic;in Allah'1 tekbir edesiniz diye 0, bunlan size. miisahhar 
kilm1~trr. ihsan edenleri miijdele. 

Allah Teala lbu ayet-i kerime'de '§oyle buyuruyor : Bu hedy ve kur
banlarm bogazla·nmas1 ancak onlarm bogazlanmas.I s1rasmda Allah'm 
ad1m anmamz i9in me§ru' kilmmi§tlr. 0, yaratlc1 ve nz1k ·vericidir. 
Degilse :onlarm etlerinden ve kanlarmdan hi'9 bir '§ey Allah'a ula§a.
cak degildir. Zira Allah Teala, masivadan mustagni oland1r. Cahiliye 
devrinde ilahlan igin kurban kestikleri zaman, kurbanlarmm etler:in
den onlar uzerine koyarhir ve kanlarmdan onlarm uzerine serperlerdi. 
i'§te bunun uzerrine Allah Teala : ccOnlarrm ne etleri, ne de kanla:n Al
·Iah'a ula§Ir.n buyurmu§tur. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ali ibn Hu
seyn'in ... ibn Cure,yc'den rivayetine gore; o, §OyiJ.e anlat1yor: Cahili
ye devri insanlan (kurlban olarak kestikleri) develerin etlerini ve kan
lanm Ka'be'ye serperlerdi. AHah :ji.aswu (s.a.) nun ashab1 : (Ku:rban
larimizm etlerini ve 'kamlanm) serpmeye biz daha laYigiz, dediler de, 
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bunun iizerine Allah TeaJa : «Onlarm ne etleri, ne de kanlan Allah'a 
ula§Ir . . Sizden O'na sadece takva ula§Ir. (Allah Teala bunu sizden ka
bul buyurur ve bu se:beple sizi miika:fatlandmr) .» ayetini indirdi. Ni
tekim saihih 'bir hadiste de §byle buyrulur : Allah T'eala slzin !§ekilleri
nize ve maJlarmrza bakmaz. Fakat 0, sizin kalblerirnize ve amelleri- * 
nize ha;kar. Bir Jladiste §!Oyle buyrulur : Muhakkak sa1daka, isteyenin 
eline ula§ma~d:an once Rahman'm eline ula'§lr. (Kurbanlann) kam 
yere dokiilmezden once Allah katmdaki yerine ula§Ir. Bu hadis daha 
once Ibn Mace ve Tlrmizi tarafmdan Hz. Ai§e'den merfu' olarak riva
yetle gegmi§ti. Tirrnizi hadisin hasen oldugunu sb<ylemt§tir. Hadisin 
anlam1 ~uduJ' : Muhakkak Allah Teala amelinde ihlasll davrananm 
amelini ka·bul buyurur. Alimler katmda bu hadisin hemen akla geli
veren ba§kaca bir anlam1 olmasa gerektir. En dogrusunu Allah bilir. 

Veki'nin Yahya ibn Muslim Ebu Dahhak'dan rivayetine gore; o, 
§oyle demi§tir : Amir e§-$a'bi'ye kurbanlarm derilerini Sl()lrdum. Dedi 
ki: «Onlann ne etleri ne de kanla.n Allah'a ula§Ir.» Dilersen at, di
lersen ahkoy, dilersen tasaddu'k et. 

<~Sizi hidayete eroirdigi, (sizi dinine, §eriatma, sevip ho§landlkla
rma iletmesi, ho§lanmad1g1 ve i'sternedigi ·§eyleri yapma'ktan sizi men'
etmesi) i\!in ve Allah'1 tek:Jir edesiniz diye 0, bunlan size miisahhar 
kilm.I!§tlr. (Ey Muhammed,) ihsan edenleri miijdele.» Amellerinde ih
las sahibi olanlan, Allah'm haddlerini koruyanlan, kendilerl i\!in ko
nan §eriata uyanlan, Rabbi katmdan kendilerine getlrip teblig ettigi 
husu-slarda Allah Rasuliinii dogrulayanlan miijdele. 

Ebu Hanife, Malik ve Sevri nisaba malik olana, kurbamn vacib 
ol!dugu gorii§iindedirler. Ebu Hanife bun a ila veten ikameti de §art 
ko~ar. Burlilarm delilleri; imam Ahmed ve ibn Mace tarafmdan, ta
mami gi1venilir ravilerden olu.~an bir isnadla Ebu Hure)llfe'den merfu' 
olarak rivayet edilen §U hadi'stir: Kim imkan (zenginlik) :bulur da 
ikmban ke'Smez ise, bizim namazgah1m1za yakla§masm. Ancak hax:lis
te :gariblik olup, Ahmed ibn Hanlbel hadisi munker bulmu~tur. ibn 
Orner !der ki: Allah Rasulii (s.a.) kur!ban keserek on sene ikamet bu
yurmU!§tlur. ibn Omer'in hu sozunu TLrmizi rivayet edi,yor. 

~a:fii ve imam Ahmed ise kurbamn vacib olmadigmi, bilakis miis
tehab oldugunu saylerler. Bunlda deliHeri: Maida zekat di§mda bal}
ka hi\! bir hak yoktur, hadisidir. Daha once de g89tigi ·uz·Ne Allah Ra
sulu (s.a.)' iimmetinin yerine kur:ba.n kesmi'§ ve boylece 'kurbamn va
cibligi onlardan sak1t olmU§tur. Ebu Seriha der ki: E:bubekir ve Omer'
in kom§usu idim. insanlaif 'kendilerine uyar korkusuyla kurban kes
mezlerdi. Baz1lan kuroanm siinnet-i kifaye oldugunu soylemil§tir. Bu
na :~ore bir Ulke veya bir mahalle halkmdan birisi kurban kestigi tak-
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di:rxle kailanlardan saJnt olur. Zira kurban kesmekten maksad, Allah'm 
ni§anelerini izhar etmektir. imam Ahmed ve Sunen sahiplerinin -Tir
tnizi, hadisin hasen olldugunu soyler.- Muhannef ibn Selim'den riva
yertlerine g-ore; o, Allah Ha·sulu (s.a.) nu Arafat'ta §byle 'buyurmken 
i§itmi§ : Her bir ev halk1 uzerine her sene bir kurban ve bir atira ge
reklidir. Atira nedir bilir misiniz? 0, Recebiyye olarak c;agirdigmlz 
(Receb a:ymda kesmi§ oldugunuz bir koyun) d1r. Hadisin i.snad1 hak
kmda konu§ulmu§tur. Ebu Eyyub der ki: Allah Rasulu (s.a.) nun za
manmda ki§i kendisi ve ailesi halkmdan olmak uzere bir koyun kur
ban eder ve kendileri onu yerler, yedirirlerdi. Nihayet insanla.r birbir
lerine kal'§l (kurlban kesme konusunda) bvunme ve yam~maya lba~la
dllar da, gormekte oldugunuz durum meydana geldi. Hadisi Tirmizi 
·ve ibn Mace rivayet etmi§ olup, Tirmizi hadisin sahih oldugunu soy
ler. Abdullah ibn Hi'§am da butun ailesi ic;in bir tek koyun kurban 
ederdi. Bu haberi Bu!hari rivayet etmi§tir. 

Kurbanllgm ya·§mm miktanna gelince; Muslim, Cabir'den riva
yet ediybr ki, Al'lah Rasulu (s.a.) §byle buyurmw~tur : Be§ ya§ma gir
mi§ di§i deve, iki ya§ma girmi§ koyun ve u<; ya§ma girmi§ s1g1r di·§lll
da kurban kesmeyin. Ancak size zor gelmesi halinde koyundan iki ya
§ma girmi:§ olam kesin. Bu hadisten hareketle Zuhri, iki ya§ma girmi§ 
koyunun kunban i<;in yeterli olmad1g1 goru§undedir. Buna mukalbil 
Evzai, her bir cinsten iki ya§ma girmi§ olanm kurbanhk olarak ye•ter
li oldugu g'brii§iindedir. Her iki gbru§ de garibdir. Cumihur ise der ki : 
«'Seniyyn ta'bir edilen devenin alt1 ya§mda olam, s1g·mn iki ya§mda 
olam, kec;inin bir yal§mda. olam, koyunun iki ya§mda olam kurbanlrk 
olarak yeterlidir. Deveden «seniyy>> ta'bir olunam; be§ ya§mda olup 
aJtl ya·§ma girmi§ iolamdir. S1g1rdan iki ya'§mda olup u<; ya'§Ina girmi§ 
oland1r. S1grr i'<;in u·<; ya§mda olup dbrdune girmi§ olanma bu ad ve
rildigi de s6ylenmt§tir. Ke<;iden ise iki ya§mda olamd1r. Koyun cin
sinden kuzuya gelince; buna cccezean denilir ki; :bunun ibir ya:§mda, 
on ayhk, seki'z ayhk, altl ayhk kuzu oldugu soy!enmi§tir. Altl ay, 1bu
nun ya§l hakkmda saylenenlerin en az1d1r. Ondan daha ktic;tigtine ccha
mel» derler. Hamel ile cezea arasmdaki fark hamel'in s1rt ttiyleri kal-
1nk, cezeamn s1rt ttiyleri ise yat1k olur ve ikiye aynlmi§ gibi bir du
rumda!d.Ir. En dogrusunu Allah bilir. 

38- Muhakkak ki Allah, iman edenleri savunur. 
'Muha;kkak ki Allah, hainleri ve nankorleri sevrnez. 
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Allah Teala kendisine tevekktiJ eden, Zatma di::iniip baglanan kul
lanm kotiilerin §errinden, giinahkarlarm hilesinden muhat'aza edip 
sa.vunacagm1, onlan 'koru:yup, s1gmdmp onlara yard1m edecegini ha
ber vociro Nitekim ba.§ka ayetlerde §i::iyle buyurulmaktadlr: <<Allah ku
Iuna yetmez mi?)) (Ziimer, 36), ((Kim Allah'a tevekklil ederse; 0 ken
disine yetero ~iiphesiz ki Allah, emrini yerine getirendiro Gergekten 
Allah her §ey i·c;in bir olc;ii var etmi'§tiro'l (Talak, 3) 0 ((Muhakkak ki Al
lah, hainleri ve nankorleri, (lmllarmdan bu siiatlarla muttas1f alan
Ian asla) sevmezo Bu s1fatlar ahidlere, sozlere ihanet etmek ve soyle
digi sozde durmamaktlro Kiifiir; nimetleri inkarla onlan itiraf etme
mektiro 

izAHI ---

Mii'minleri Allah Korur 

~u az1c1k kelimeierle derin anlamlar ifade eden ayetlerin kar§l
smda bir nebze durup onun gerisinde, ruhlar aleminde ve hayattaki 
s1rlarla dolu gerc;ekleri izlemeye c;all§mak :gerekir. 

Yiice Allah, mii§riklerin sava§t1g1 ve batll ehlinin hiicumuna ma'
ruz kalan kitlelere sava§ izni verirken, iman edenleri kendisinin sa
vundugunu ve biitiin hainlerle kafirleri seV111edigini belirtiyor : 

((Muhakkak ki Allah, iman edenleri savunuro Zira hainleri ve nan
k!i::irleri hie; sevmezo)) 

~u halde mii'minlere ac;1kc;a kendisinin onlan savundugunu ga
:ranti etmektediro ~tiphe.siz ki Allah'm savundugu kimseyi bir dii'§ma
mn yenmesi kat'iyyen miimkiin degildiro Peki oyleyse neden o Allah'
m savundugu kimselere savru} izni verilmektedir? Cihad farizas1 ni~in 
gelmektedir? Ve neden sava~a katlld1klan zaman oliimle, yaralanma 
ile, s1~nnt1 ve zorluklarla, ac1lar ve fedakarhklarla yiiz yiize gelmek
tedN"ler? 0 0 0 Halbuki netice bellird.iro Onlan hi<; yormadan, me.§akkate 
katland1rmaks1zm, ac1 c;ektirmeden, olme'den ve oldiirmeden yiice Al
ialh neticeyi gerc;ekle.§tirebiliro Biitiin .bunlann hikmeti nedir? 

Bu suale verilecek cevab tek kelimeyle Allah'm yiice hikmetidiro 
~iiphesiz ki en iistiin deliller Allah'md1ro insanlar olarak bizlerin kav
rayabildigimiz '§eyler o hikmetten c;ok az bir kisimdiro Akhm1zm er
digi, idrakimizin farkma vard1g1, tecrii'be ve bilgimizin derinligine in
dig·i hususlar bize sadece §U gerc;ekleri anlat1yor; bir kere Yiice Allah, 
k:endi davasm1 yiiklenen insanlarm ve bu da·vay1 korumak azmiyle or~ 
taya atllanlarm tem·bel miskinlerd.en miite§ekkil olmamasm1, '§Urada 
burada keyif c;atarak yan gelip yatip sonra da hie; yorulmaks1zm y1p-
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ranmadan Allah'm yard1m1mn ve nusretinin hemen gelip <;atrr..asm1 
isteyenle:rden olu'§mamasmi murad etmi§tir. S1rf namaz k1ldiklan, 
Kur'an okuduklan ve Allah'a el a~1p dua ettikleri i~in Allah'm ken
dilerini her tiirlii saldmdan ve tecaviizden korumasm1, i'§kence ve ezi
yetlerden muhafaza etmesini i\S'teyen tembeller giin1huna bu davayi 
yiiklememesidir. 

Evet bir mi.isliimanm, Sikmtlll ve rahat anlarmda her zaman Al
lah'm huzuruna durup el a~mas1 ve O'na dua et!rnesi, sonra Kur'an 
okuyup namaz kll:rnas1 gerekir. Fakat sadece hu veya yalmz ba§ma 
ibadet onlan Allah d&vasinm hamileri ve koruyuculan olmaya ehli
yet ·kazand1rmaz. Bunlar sadece sava§a katllmadan once gerekli olan 
haZirhk ve donatlm vas1taland1r. Arna sava§ meydanmda atacaklan si
lahlan, giivenceleri, k1ll~lan hulunmas1 gerekk. Batlla kulland1g,. sila
hm aymyla ve benzeriyle muk8Jbele etmeleri ica.b eder. Biitiin bunlar
dan sonra da ta'kva silfuhma, iman k1hcma ve Allah'a baghhg,.n verdi
gi giivene dayanmalan gerekir. 

Bir kere Allah Teala iman edenlerin .savunmasm1 kendi iizerine 
alu'ken, bunun yine bizzat onlarla ger<;ekle~mesini inlde buyurmu§ ve 
'baylece sava§ alanmda olgunla§malanmn te'minini istemi§tir. Zinl 
insan biinyesi biitiin kapasites1yle tehlikelerle kar§Ila§tlgi zaman kar
§1 koydugru kadar hi\! bir zaman kar§I koyamaz. ileri atlhrken veya sa
vunma hattma 19ekilirken 'hiitiin enerji kapasitesini toplar ve vurucu 
·gii:~ olarak meydana kor. Ve o zaman viicudundaki her hiicre, yapma
SI gereken her fonksiyonunu yapar ve diger hilcrelerle birle§erek or
tak bir harekete giri'§ir, kapasitesinin en son imkamm kullamr. Ka
hlliyetinin en son miktanm harcar ve kendisi i<;in mukadder olan ba
samaklann en iistiine ula§maya <;all'§Ir. Ve ula§abilecegi kadanna da 
ula§Ir. Allah davasm1 yiiklenen insanlar ve milletler her zaman i\!in 
yiicudlarmdaki biitiin hiicrelerini uyamk tutmak, biitiin gii<; kaynak
lanm yan yana getirip yigmak, biitiin kapasitelerini kullanmak, bu
tiin enerjilerini birle§tirmek zorun'dad1rlar. Ancak boylece olgunla§Ir, 
miikemmelle§ir. Ve Allah'm iizerlerine yiikledigi biiytik emaneti ·yiik
lenmeye haz1r hale gelirler. 

Hi~ bir sorumluluk yiiklenmeyen, keyf ve rahat i<;erisinde yan ge· 
lip yatanlara yava§ yava:§, kolay kolay, hemencecik gelip gatan zafer 
bu noktalan harekete gegirecegine, biitiin geli§me unsurlanm miikem
melle§tirecegine, geli§mesini onleyerek uyu'§masma yard1m eder. Ay
nca kolay ve rahat i<;erisinde <;abucak kazamlan zaJerlerin yitirilmesi 
ve kaybedilmesi gayet kolayd1r. Zira bedeli <;ok ucuz .oldugundan ug
runda fedakarhk ve pahah bedeller odenmediginden <;abucak silinip 
gider hatlralardan. i'kinci olarak ~a o kolayca zafer kazanan insanlar, 
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blittin gii9lerini birle§tirerek elde ettikleri zaferi korumasm1 becere
mezler. Zafer elde ederken butun gii9 kaynaklanm birle§tirerek kazan
madlklarmdan dolay1 onu koruma ve savunmada da •gayet tembel ve 
azimsiz davramrlar . 

.Sunu da bilmek laz1md1r ki zafer ve hezimetten, akm ve firardan 
kuvvet ve zaaftan, hucum ve bozgundan ve ibunlann yam s1ra gelen 
duygu ve elem, sevin9 ve keder, huzur ve karars1zllk gibi ·duygularla 
:?;aaf ve kuvvet §Uuru ile insanoglu pratik olarak tbir i9 terbiye ·gorur 
ve haz1rllktan ge9er. Hepsinin yam s1ra inan9 ugruna ve inamlan top
lum nizam1 ugruna her turlu fedakarllklara katlanmak sava§tan once 
ve sonra saflar arasmda birlik saglanarak gaye ve hedef birligini te'
min etmek, zaaf ve gii9 noktalanm meydana 91kanp her tiirlu §artlara 
gore tedbir almak gilbi e.gitim ve terbiye basamaklarma da ancak boy
Ieee tirmanmak mumkun olur. Ki butiin bunlar, bir davay1 omuzla
yan, kendisini bir davaya adayan ve butiin insanlarm haynm o dava
da goren topluluklar i9in zaruri hususlardlr. 

I§te butiin bunlardan ve bunun dl§mda Allah'm bilip te bizim bil
medigimiz sebeplerden oturu Allah Zulcelal mu'minlerin savunmasi
m yine mu'minlerin eliyle ger9ekl€§tirmek istemi~ ve hi<; yorulmadan 
gokten inen bir tesadufmii§ gibi elde etmemelerini irade buyurmu§tur. 

Zaman olur zulum edilerek haks1z yere yurtlarmdan <;1kanlan ve 
((Rab'b1m1z Allah'tlr.» demekten ba§ka su<;lan bulunmayan mazlUmla
rm eline za.fer ge9 ge9ebilir. Ama lbu .gecikme yine de Alla!h'm diledigi 
bk hikmete mebni olur. 

Zaferin gecikmesinin sebebi 'belki de, inananlann i'tikadi bunye
lerinin henuz geli§ip olgunla§arak tamamlanmamasmdan ileri gelir. 
Belki de biitun enerji kaynaklanm y1garak butun varhklanyla bera
'ber kapasitelerinin en son noktasm1 kuvvet ve haz1rllklarmm son dam
lasml kullanacak imkana sahip bulunmamaktadlrlar da 0 yiizden za
fer gecikmektedir. Zinl bu gibi durumlarda zaferi kazanacak olsalar 
bile uzun sure onu koruyacak guce sahip bulunamayacaklan i<;in <;a
bucak kaybetmeleri muhtemeldir. 

Zaman olur zafer gecikir. Ta ki inananlar toplulugu kuvvetlerinin 
son damlasma kadar harcarlar. :tmkanlanm en son noktasma kadar 
kullamrlar ve ellerinde hi<; bir §ey kalmaz. Sevdikleri ve degerli olduk
lanm kabul ettikleri her §eylerini o ugurda verirler, Allah yolunda ba
ait §eylerle fedakarllk yaparak i§in bitecegini kabullenmezler. Ve i§te 
o zamana kadar gecikmi§ olan zafer o anda gerc;:ekl€§ir. 

Mu'minler kuvvetlerinin son damlasm1 kullanana kadar direnip 
artlk Allah'm yard1m1 olmadan hi:; bir kuvvetin zaferi te'min edeme
yecegini anlaymcaya kadar zafer gecikebilir. Ancak o zaman yani bu-
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ttin gucunii kullamp ondan sonrasmda i§i Allah'a havale edinceye ka
dar zafer gecikir ve o zaman inmeye ba§lar. 

Baz1 kere de eziyet ve i§kencelere katlanan, zorluk ve mii§kiilatla 
yiiz yiize kalan ve bu sebeple Allah'tan ba§ka bir dayanak ve O'rrdan 
ba§ka yonelecek bir yer kalmaymca biitiin Sikmtilara ragmen islam 
ummetinin Allah'a baglant1s1m artlrmak ic;in gecikmi§ olabilir. Allah'
m izniyle zafer kazand1ktan sonra da azgmhga dii'§iip hak ve adalet
ten ve Allah'm yard1m1yla elde ettigi hay1rlardan sapmas1 ve ha:ddi 
a'§mamas1 ic;in 'bir tek garanti noktasi varsa ; o da, mii 'minlerin Allah'a 
samimi olarak baglanmalandlr. 

Bazan da zafer §Unun i<;:in gecikir. islam iimmeti, heniiz biiti.in 
varllg1yla saNa§a kat1lmam1§tlr. Allah ve Allah davas1 i'<;:in fedakarhk
lan goze alamami§tlr. Ya bi r ganimet kapmak ic;in sava§maktadlr. Ya 
bir ~ahsi hedefe mebni sava§maktadir. Halbuki Allah, cihadm yalmz 
ve yalmz kendisi ic;in ve kendisinin yolunda olmasm1, bunun otesinde 
her tiir duygu ve dii§iinceden uza.k bulunmasm1 murad etmektedir. 
Nitekim Hz. Peygambere sorulur : Bir adam hamiyet ic;in dogii§iiyor, 
bir adam kahramanllk ic;in dogii§uyor ve bir adam da gosteri§ ic;in do
gii§iiyor. Bunla.rdan hangisi Allah yolunda dbgii§mektedir? Buna. Ra
sulullah §U kar§1llg1 verir : «Allah'm sbziinun en ustU.n olmasr ic;in sa
va§an veya dogti§en ki§i; Allah yolundadlr.JJ 

Nite'kim baz1 kereler de zafer §Unun ic;in gecikir : islam iimmeti
nin kar§lSmda bulunan §er kuvvetleri arasmda birtak1m hay1r kahn
tua.n bulunwbilir. Ve Yiice Allah hayrm '§erden biiWnuyle aynlarak 
sM hale gelmesi ic;in §erri ay1rtmak ister. Ve boylece §errin tek 'ba§ma 
yck olup gitmesini, berarberinde bir tek zerre hayn da gbtiirmemesini 
murad eder. Ve bunun ic;in musliimanlarm zaferi gecikelbilir. 

Zaferin gecikmesinin bir ba§ka sebebi de islam iimmetinin kar§l
la.§-tlgl ki~elerin apac;1k ~batll oldugu, biituniiyle halk tarafmdan an
la'§Ilmaz. ~ayet mii'minler onlan yenecek olurlarsa onlar aldat1lm1§ 
kitlelerden kendilerine baz1 ya!'dimci bulabilirler. 0 aldatllmi'§lar bun-
1arm fenahgmi bilmez, yok olmalan gerektigini kabul etmez. Bu du
rumda gerc;egi 1gormemi§ alan iyi ruhlu kimselerin ic;inde bu babl eh
linin uzantllan kalabilir. Ama Allah, batllm batil olarak halkm gozleri 
oniinde a'<;:Iga {:Ikma.sm1 ve giderken kokten yikihp gitmesini, bir da
ha onun yok olu§una iizulecek kimsenin kalmamasm1 istemektedir de, 
o yiizden zafer gecikmektedir. 

Baz1 kere de olur ki zafer §Unun ic;in gecikir : islam iimmetinin 
teslim ettigi hak, adalet ve iyilik henuz kitleler ta'rafmdan iyice anla
§Ilabilir duruma gelmemi§tir. §ayet zafer o anda elde edilecek olsa, he
nuz onun ih_tiva ettigi gen;eklerden haberi bulunmayan bi,rtakim kim-
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I 

seler tarafmdan ~e§i,tli ta'rizlere muh;Uab olaibilir. Ama c;atl§ma devam 
ettikc;e mii'minlerin c;evresinde bulunan insanlar da, muzaffer olan 
hakk1 kabullenip alacak duruma gelirler ve onu koklti olarak kavra
yacak seviyeye ula§Irlar. 

t.~te btiti.in bunlardan dolay1 ve daha Allah'm bHip de hizim bil
medigimiz sebeplerden otUrti zafer gecikebilir. Fedakarhklar tist tiste 
binebilir. Ac1lar ~gahp eziyet fazlala•§abilir. Ama en :sonunda mti'min
lerin S<wunmasml Allah tizerine ahr ve zaferi nasilb eder. 

Allah izin verdikten ve sebeplerini halk ettikten soma bedeli ode
nip ortam haz1rland1ktan ve zaferin §artlan te'min edildikten sonra 
da zaferin birtak1m mukellefiyetleri vard1r : 

<<§iiphesiz ki Allah, O'na yardm1 edenlere yard1m eder. Dogrusu 
Allah kuvvetlidir, Aziz'dir.>> 

ccOnlar ki; eger kendilerine yeryi.iziinde bir iktidar mevkii verir
sek, namazlanm dosdogru k1larlar, zekat verirler, iyiligi emreder, ko
ti.ili.ikten vazge9irmeye ~ah§Irlar. Biitiin i§lerin .sonucu Allah'a aittir.)) 

Allah'm mutlaka gerc;ekle§ecek olan kuvvetli ve kesin va'di hl9 
bir zaman geri kalmaz. Ve Allah, ona yard1m edenlere yard1m eder .. . 
Kimdir bu .A:llah'a yard1m edip de gi.ic;lti ve kudret sahibi olan Yi.ice 
Allah'm yard1mma mtista:hak olanlar? i§te onlar: 

ccOnlar ki eger kendilerine yerytiztinde bir iktidar mevkii verirsek.>> 
Zafer te'min edip durumlanm kuvvetlendirir.sek : <<Namazlanm dos
dogru k1larlar.n Allah'a ibadet eder ve baghhklanm kuvvetlendirirler. 
O'na boyun egerek, te.slim clarak yonelirler ... <<Zekat ver·irler.n Malla
rmdaki Allah'm hakkm1 eda ederek nefislerin cimriligine kar§l i.istiln . 
gelip her Wrli.i ihtirastan anmrlar. ~eytanm vesvesesini yener. Cemi- · 
yetin yard1mma ko§arlar. Toplumdaki zay1f ve ihtiya:c; s·ahiplerine des
tek olurlar. Ve onlan da toplumun canll bir orgam haHne getirirler. 
Nitekim bu hususta Rasulullah (s.a.) §'b•yle buyuruyor : 

ccKar§Ilrkh .seV'gi, .§efkat ve merhamette mti'minler bir beden, gi
bidirler. Nas1l bir bedenin bir uzvu agnyacak olursa diger uzuvlar da 
ona e§lik ederek uyku.suzluk ve agnyla ko~arlarsa mii'minler de oyle
dirler.>> 

<<'i'yiligi emrederler.n Hay1r ve iyHige ·c;agmrlar. Ve insanlan ha
yira ve iyHige te§vik ederler. c<Kotiiltikten vazgec;irmeye c;all§Irlar.n ~er 
ve fesada kar§I dururlar. Ve her iki §Ikk1yla islam iimmetinin niteli
eini i'braz ederler. Mtisli.iman bir koti.ili.igti degi§tirmeye giicti yetttgi 
zaman onu degi§tirmekten geri durmaz. Bir iyiligi yapa!bilecek bir du
rumda oldugu takdirde onu yapmaktan geri durmaz. 

i§te (<Allah'a yard1m edenler.n diye nitelendirilenler bunlard1r. On
lar kt Allah' a dayamp . guvenerek Allah'm nizamnu insanlarm haya-
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tinda ger~ekle§tirirler. Ve onlara Allah kesin olarak zaferini va'deder. 
~u halde Allah'm nusreti, 6nun sebep ve gereklerine, §art ve mi.i· · 

kellefiyetlerine baghd1r. Ondan sonra biitiin mesele Allah'a havale edi
lir. 0, dile:ciigi ·gibi hi.ikmeder. Hezimeti zafere <;evirir. Ve temel sakat 
oldugu zaman veya vazife ihma1 edildigi vakit zaferi hezimete dondi.i
riir : <<Biiti.in i§lerin sonucu Allah'a aittir .>> 

As1l zafer Allah'm nizammi insanlarm hayatmda ger<;ekle§•tirme
ye ·vesile olan zaferdir. Ve bu zafer hakkm, adaletin ve hiirriyetin za
feridir. Bu zafer iyilige ve hay1ra miiteveccihtir. Onun asil hedefi bu
dur. Bunun _otesinde §a>hsi menfaatlar, ki§iler, istekler ve ihtiraslar 
g'Oriinmez olur. Silinir gider. 

Bu zaferin sebepleri, bedeli, mi.ikellefiyetleri ve §artlan vard1r. Hi~ 
kimse laf olsun diye ve tesa:diifen zafer kazanamaz. Zaferin gaye ve 
gereklerini ger<;ekle§tiremeyen kimseler zafer kazansalar da onu de
vam ettiremezler. .. (Seyyid Kutub Fi Zilal'il-Kur'an, X, 239-245) 

--- oOo---

39 - Zulmedildilderi i<;in kendilerine sava~ a<;Ilanla
ra izin verildi. Allah, onlara yard1m etmeye elbette ka
dir'dir. 

40 - Onlar ki; haks1z yere ve sa!dece : Rabbimiz; Al
lah'tlr, dedikleri i¢n yurtlanndan <;Ikanlm1~lardir. $U.p
hesiz ki Allah, insanlann bir k1snnn1 digerleriyle bertaraf 
etmeseydi; manastlrlar, kiliseler, havralar ve i<;inde Al
lah'm ad1 <;ok an1lan mescidler y1k1hr giderdi. Allah, ken
disine yard1m edenlere elbette yard1m eder. Suphesiz ki 
Allah, Kavi'dir, Aziz'dir. 
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Haks1zhga Ugratllanlar 

ibn Abbas'tan fi<vayetle Avfi, ayetin Mekke'den ~1kanld1klannda; 
Muhammei ve ashaJb1 hakkmda nazil oldugunu sbyler. Selef'ten bir 
goklan bu ayetin, cihad hakkmda nazil olan ilk ayet oldugunu soyler. 
Bu B:yeti deli! getirerek <baz1lan surenin Medine'de nazil oldugunu soy
lemi§le!1dir. Bu a~1klama Miicahid, Dahhak, Katade ve bir ~oklarma 
aittir. ibn Cerir der ki: Bana Yahya ibn Davud el-Vas1ti'nin .. . Ibn 
Abbas'tan rivayetinde o, §Oyle demi§tir: Hz. Peygamber (s.a.) Mek
ke'den gikanld1gmda Ebubekir : Peygamberlerini g1kard1lar. Biz Allah 
i~iniz ve muha1kkak Allah'a donecegiz. ~iiphesiz onlar helak olunacak
lar, demi§tir. ibn Abbas der ki : Bunun iizerine Allah Teala : «Zulme
dildikle:ri i\!in kendilerine sava§ a~1lanlara izin verildi. Allah, onlara 
yard1m etmeye elbette kadir'dir. >> ayetini indirdi ve Ebubekir (r.a.) : 
Sava§ olacagm1 bildim, dedi. Hadisi imam Ahmed de Ishak ibn Yusuf el
Ezrak'dan rivayet etmi§ olup, imam Ahmed'in rivayetinde §U fazlahk 
vard1r: ibn Abbas : Bu, sava§ hakkmda nazil alan ilk ayettir, dedi. Ha
disi Tirmizi ve Nesei Siinen'lerinin tefsir bbliimlerinde; i~bn Ebu Ha
tim ise, Ishak ibn Yusuf ka.nahyla rivayet etmi§lerdir. Aynca Tirmizi 
ve Veki' hadisi Siifyan es-8evri'den de rivayet etmi§lerdir. Tirmizi; ha
dis hasendir, demi·§tir. Hadisi bir ~oklari Sevri'den rivayet etmi§ olup, 
bunlarm isnadmda ibn Abbas yoktur. 

Allah Teala : «Allah, onlara yard1m etmeye elbette kadir'dir.>l bu
yurur ki 0, inanan kullarma sava·§SIZ olarak yard1m etmeye kadir'dir. 
Ancak 0, kullanm ne derece kendine itaata ugra§acaklar diye denemek 
ister. Nitekim .ba§ka ayetlerde §6yle buyurmaMad1r : «Kiifreienlerle 
kar§1la§tlgm1zda boyunlanna vurun. Nihayet onlan sindirince, rbag1 Sl
kl 'basm. _Sonra onlan ya. kar§1llks1z veya fidye mukabili sallverin. Harb 
ag1rllklanm 'blrakmcaya kadar bu 'bbyledir. Eger Allah dileseydi, on
.J~rdan intikam ahrd1. Fakat kiminizi kiminizle denemek ister. Allah 
~unda oidiiriilenlere gelince; Allah onlarm amellerini asla bo§a ~~
kaFill~Z, Onlan hidayete eri§tirecek v~ durumlanm diizeltecektir. On
Ian kendilerine tamtt1g1 cennete koyacaktlr.)) (Muhammed, 4-6), ((On
larla sava·§In ki Allah, sizin ellerinizle onlan azabland1rsm, riisvay et
sin ve sizi onlara kar§l iist.iin k1lsm ve mii'minler toplulugunun gbgiis
lerini fedhland1rsm. Ve kalblerindeki Ofkeyi gidersin. Allah diledigi
ne te'\1be nasib eder. Ve Allah Alim'dir, Hakim'dir.» (Tevrbe, 14-15), 
(cYoksa siz, iginizden cihad edip Allah'tan, peygamberinden ve mii'
minlerden ba§kasim s1rda§ edinmeyenleri Allah, ortaya ~1karmadan 
birakihvereceginizi mi sandm1z? Allah yapageldiklerinizden haberdar
dlr.n (Tevbe, 16), "Yoksa Allah, i9inizden cihad edenleri ve sabreden-
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leli belirtmeden cennete gmverecegm1z1 mi sand1mz?)) (Al-i imran, 
142), «Andolsun ki, i~inizden mucahidlerle sabredenleri belirleyinceye 
ve haberlerinizi a~1klaymcaya kadar sizi imtihan edece,giz.ll (Muham
med, 31). Bu hususta ayetler pek ~oktur. Bu sebepledir ki ibn Ab
bas, ccAllah, onla.ra yard1m etmeye elbette kadir'dir.ll a.yeti hakkmda: 
Ve oylece yapm1~tlr, der. . 

Allah Teala cihad1, cihad i·~in en uygun vakitte me§ru' kllml§tlr. 
Zira onlar Mekke'de iken mii<§rikler say1 ba'klmmdan ~ogunlukta idi
ler. ~ayet muslumanlara saytlan henuz on bile olmami§ken cihad1, di
gerleri ile sava~1 emretmi§ olsa.yd1; elbette 'bu onlara ag1r .gelirdi. Bu 
sebepledir ki Yesrib ahalisi, Akabe gecesi Allah Rasulu (s.a.) ne biat 
e.ttiklerinde -ki onlar, seksen kusur ki§i idiler- onlar Mina halkmi 
kasdederek : Ey Allah'm el~isi, Mina gecelerinde §U vadi halk1 uzeri
ne yuruyup onlan oldurmeyelim mi? demi§ler; Allah Rasulu (s.a.) 
ise: Ben bununla emrolunmad1m, buyurmU§tu. Mii§rikler az;gmla§Ip 
Hz. Peygamber (s.a.) i aralarmdan ~1kanp oldurmeye kasdettiklel1in
de, Allah Rasulu (s.a.) nun ashab1m saga sola boliik pof\!uk dagrttlk
larmda; onlardan bir grup Habe§istan'a, bir g:rup Medine'ye gitmi§ti. 
Miisliimanlar Medine'de karar k11Ip Allah Hasillii (s.a.) ne gelerek onun 
etrafmda topland1klarmda, ona yard1ma kO§tuklarmda, !:Medine onlar 
i~in bir islam yurdu ve s1gmacaklan saglam bir yer, bir kale olunca 
Allaih. Teala du§manlarla cihad1 me~ru' k1lm1§ ve bu ayet !bu k'onuda 
nazil olan ilk ayet olmu§tur. Allah Teala :burada : ccZulmedildikleri i~in 
kendilerine saJVa§ a~1lanlara, izin verildi. 'Allah, onlara yard1m etme
ye elbette kadir'dir. Onlar ki; haks1z yere yurtlarmdan \!Ikanlmi§lar
diT.ll 1buyurdu. i:bn .A!b:bas'tan rivayetle Avfi : Haks1z yere 1\Iekke'den 
Medine'ye ·~lkanld1lar, deyip; burada Muhammed ve asha'bm1111 kasde
dildigini sayler. Allah Teal:a : ccVe sadece : Rabb1m1z; Allah'tlr, dedik
leri i~in ... ll buyurur ki; onlann kavimlerine kaT§l hi~ !bir kotiiliikleri, 
,tek ve orta~ olmayan Allah'a ibadet etmelarinden ba§ka hi~ !bir gu
nahlan yoktur. Mii·§riklere .gore ise :bu (onlarm teik ve ortag1 olmayan 
Allah'a ibadet etmeleri) gunahlarm en lbuyugudur. Nitekim Allah Te
ala ba§ka bir ayet-i kerime'de : ccHalbuki onlar, Rabb1mz olan Allath'a 
inand1gmizdan dolayt sizi ve pey:gam!beri yurdundan \!Ikanyorlar.>> 
(Miimtahme, 1) buyururken, Uhdud ashab1 klssas1 hakkmda §6yle bu
yurmaktadlr: ccOnlar, anca;k Aziz, Hamid Allah'a inandiklan i~in mu'
minlerden o~ alml§lardL» (Buruc, 8). Yine bu sebepledir k1 muslii
manlar hendek kaz1llrken §iir soyluyorlar ve §Oyle diyorlardi : 

ccNe gam, §ayet sen olmasaydm biz hidayete erdirilmezdik, tasad; 
duk etmez, narnaz k1lmazd1k. 
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(Mi.i§riklerle) kar§Ila§tlg1m1z takdirde bize sekinet indir, ayakla
nmizi sabit kil. 

Muhakkak ki onlar bize tecaviiz ettiler. (Bize haks1zhk ve zulmet
tiler) Onlar fitne murad ettiklerinde biz bundan yiiz c;evirdik.» 

Allah RasuJi.i (s.a.) de onlara muvatakatla her 1bir kafiyenin sonu
-rru onlada birlik~e saylemi§tir. Onlar : Onlar fitne murad ettiklerinde 
biz kar~1 durduk,'dediklerinde; Allah RasUlii sesini uzatarak : Biz kar
§I du.rduk, yiiz c;evirdik, buyurmu§tU. 

Allah Teala : «~iiphesiz ki Allah, insanlarm bir k1sm1m digerleriyle 
bertaraf etmeseydi. .. )) buyurur ·ki, eger Alhih Teal a bir kavmi ba§ka 
bir kaJVimle bertaraf etmeseydi, yaratlp takdir buyurdugu seibeplerle 
birtakrm insanlarm katiiliigiinii at1p gidermeseydi; muhakkak yeryii
zii fesada ug·~·ar ve giir;li.i zay1f1 yok ederdi. ccManast1rlar yikillr gilder
di.» Ayetteki ( e'.raJI ) kelimesi; rahibler ic;in in§a olunan kiic;iik ta
pmaklardlr. Bu ac;1klama Ibn At-bas, Miicahid, E'bu Aliye, ikrime, Dah
hak ve ba§kalarma aittir. Katade ise bunlarm, y1ld1za tapanlann tapl
naklan oldugunu soyler. Ondan :gelen bir rivayette de bunlarm, me
cusilerin tapmaklan oldugu soylenmi§Ur. Mukatil ibn Hayyan :Junla
rm; yollar tizerindeki evler, oldugunu sayler ( ~1 ) ise onla'rdan 
daha 1geni§ olup ic;inde tapmanlan daha c;oktur. Bunlar h1ristiyanlara 
aittir. Bu ac;1klama Ebu Aliye, Katade, Dahhak, i·bn Sahr, Mukatil 
ibn Ha:y•yan, Husayf ve ba§kalarma aittir. ibn Cerir, Miicahid ve ba§
kalanndan lburalarm, yahudilerin kiliseleri oldugunu nakleder·. Siiddi 
ise ibn Abbas'tan rivayetle 'bunlann; yahudilerin kiliseleri oldugunu 
sayler. Miicahid sadece : Bunlar kiliselerdlr, demi§t:r. En dogrusunu Al
lah bilir. ibn Abba.s'tan rivayetle Avfi ( .:..I _,L..Jt ) kelimesi; kiliseler an
lammadir, der. ikrime, Dahhak ve Katacte bun:ann; yahudilerin kili
seleri t>ldugunu soylemi§ti-r. Onlar, kiliselerine «salUt» ad1 verirlerdi. 
Siiddi ise kendisinden hadis rivayet ettigi birisi kanahyla ibn Abbas'
tan bu kelimenin; hiristiyanlann kiliseleri, anlammda oldugunu nak
leder. Ebu Aliye ve ba§kalan bu kelimenin, y1ld1za tapanlarm tapmak
lan oldugunu sayler. Miica.hid'den rivayetle ibn Eibu Necih der ki : Sa
lruvat; kitab ehli ve diger din saliklevinin yollardaki mescidleridir. Mes
cid ise sadece miisliimanlara ~.ittir . 

ccVe ic;inde Allah'm ad1 c;ok amlan.» k1smmdaki zamirin mescidle
re dondiigii soylenmi§tir. Zira amlan yerler (manastlr, kilise, havra, 
camiler) arasmda bu anlama en yak1m odur. Dahhak ise: Hepsinin 
ic;inde Alla,h'm ad1 \!Ok amllr, demi§tir. hm Cerir der ki : Dogru olan 
§U ki; rahiblerin manastlrlan, hiristiyanlann kiliseieri, yahudilerin 
havralan ve iginde Allah'm ismi ~ok amlan miisliimanlann mescidle
ri y1killr gider'di. Arap dilinde bilinen ve kullamlan §ekli budur. Alim-
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lerden birisi der ki : Bu, mescidlere ula§mcaya kadar azdan ~oga dog
ru bir terakk1, y'iikseimedir. Mescidler; i'mar edicileri ·ve ibadet eden
leri en \!Ok clanland1r. Aynca bunlar (mescidleri i'mar edip oralarda 
ibactet edenler) Slhhath 1bir niyyet sahibidirler. 

Allah Teala'mn : «~tip'hesiz. ki Allah, kendisine yardrm edenlere 
el'bette yardrm eder.)) kavli §U ayeti gibidir : <<Ey iman edenler, Al
lah (m davas1) a yardrm ederseniz; Allah da size yard1m eder ve se
batmlZl artmr. Killredenlere gelince; onlar ummasmiar. Alaah, yap
tiklarim bO§a ~Ikarmi§tlr.» (Muhammed, 7-8) . 

Allah Teala : «o;;'iiphesiz ki Allah, Kavi'dir, Aziz'dir.)) ayetinde Za
tlm kuvvet ve izz:etle nitelemi§tir. Kuvveti ile her §eyi ya·ratip takdir 
buyurmu§tur. Izzeti ile hi~ blr g'ii\!l'ii O'na kar§I duramaz, hi~ bir galib 
O'nu maglub edemez. Bilakis her §ey O'nun on'iinde zelildir, O'na muh
ta~tir. Bir kimse ki yardimCISI Kavi ve Aziz olan Ailah'd1r; i'§te o, za
fere ula§tmlan, d'ii§mam ise kahrolunand1r. Allah Teala iba§ka ayet
lerde §6yle 'buyurmaktadir: <<Andolsun ki bizim peygamber kullanmi
za soz'iim'iiz vard1r. Onlar; muhakkak ki yard1m gorenlerdir. Ve ~iiphe
siz ki bizim askerlerimlz, onlar galiblerdir.» (Saffat, 171-173), «Allah : 
Ben ve peygamberlerim el'bette galib gelecegiz, diye yaznu§tlr. ~'iiphe
siz ki ·Allah Kavi'dir, Aziz'dir.)) (M'iicadile, 21) . 

41 - Onlar ki; eger kendilerine yeryuzunde bir ikti
dar mevkii verirsek; namaz kilarlar, zekat verirler, ma'
rufu emreder, munkerden nehyederler. 'Butun i~lerin a'kl
beti Allah' a ai ttir. 

Mii'minler B~'a Gefterlerse 

Ibn Ebu Hatim der ki: Bize halbamm .. . Osman Ibn Affan'dan ri
vayetinde o, §5yle demi§tir : «Onlar ki; eger kendilerine yeryiiziinde 
bir iktidar mevkii ve·rirsek; namaz k1larlar, zekat verirler, ma'rUfu em
reder, munkerden nehyederler.)) ayeti, bizim hakklmlzda nazil oldu. 
Biz ill:kemizden hak'SIZ yere <;1kanld1k. Biz sadece : Rabb1m1z Allah'tlr, 
demi§tik. Sbnra biz yeryiiz'iinde yerle§tirildik, bize imk8Jn verildi. Na
mazi hak1nyla k1ldik, zekat1 ·verdik, ma'rllfu emrettik, miinkerden neh-
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yet1tik. Biittin i§lerin akl!beti Allah'a aittir. Bu da henim ve ashab1m 
i~indir. Ebu Aliye: Onlar Muhammed (s.a.) in ashab1d1r, demi§tir. 

Sabah ibn Sevade el-Kindi der ki : Orner Ibn Atbdulaziz'i hutbe 
okurken i§ittim. ccOnlar ki; eger kendilerine ye:ryuziinde bir iktidar 
mevkii v-erirsek ... )) ayetini okuyup sonra §6yle dedi: Uyamk olun, mu
hakkak bu sfudece vali hakkmda degildir. Fakat o, hem vali (idare 
eden) hem de idare alunan hakkmdad1r. Size vall iizerindeki hakkl· 
mz1, valinin de ·sizin iizerinizdeki hakk1m ha:ber vermeyeyim mi? Si
zin vali uzerindeki hakllnmz; sizin hakkm1zda Allah'm hukukunu go
zetmesi ve sizi bunlarla cezalandumas1, 'baz1smm hakk1m digerlerin
den almas1d1r. Guru yetti<gi Ol~~iide en dogru olam yola sizi iletmesidir. 
Onlarm sizin iizerinizdeki hakk1 ise; haks1zllk ve zorlanma olmadan, 
gizlisi a\!Igma Zld olmrukSIZlll itaat etmenizdir. Atlyye el-Avfi bu aye
tin, Allah Teala'mn : c(~lla;h; i~inizden iman edip salih amel i§leyen
lere va'detti ki: Onlardan oncekileri nasi~ ha;lef k1ld1 ise onlan da yer
yiizune halef k1lacak .. _)) (Nur, 55) ayeti gilbi oldugunu soyler. ccBiitiin 
t§lerin akrbeti Allah'a a'ittir.)) ayeti: «Ak1bet muttakilerindir. )) (Kasas, 
83) ayeti gibidir. Zeyd ibn Eslem «Biitiin i§lerin ak1beti Allah'a aittif. ll 
ayeti hakkmda: Yaptlklarmm sevab1 Allah katmdad1r~ demi§tir. 

42 - Seni yalanhyorlarsa; bil ki, onlardan once Nuh 
kavmi, Ad ve Semud da yalanlam1~tlr . 

43 - Ibrahim'in kavmi, Lu(un kavmi de. 
- 44 - Medyen halk1 da. Musa da yalanlanm1~tlr. Ama 

Ben kafirlere muhlet verdim, sonra da onlan yakaladrm. , 
Benim Jnkanm nas1lm1§? 

Tefsir . C. X. F . 346 
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45 Nice kasa:balan zulum ederken helak ettik. Sim-
di onlann altlan iistlerine gelmi~ IPISSIZ durmaktad1r, ku
yulan korelmi~. saraylan yikllmi~tlr. 

46 - Y eryiiziinde dola~m1yorlar m1 ki, or ada olanla
n akledecek kalbleri, i~itecek kulaklan olsun. Ne var ki 
yaln1z gozler kor olmaz, goguslerde olan kalbler de ko
relir. 

Allah Teala., kavminden kendine muhalefetle yalanlayanlarm ya
lanlamasi konusunda peygamberi Muhammed (s.a.) i teselli ederek bu
yurur ki: ccSeni yalanllyorlarsa; bil ki, onlardan once Nuh kavmi, Ad 
ve Semud da yalanlami.§tlr. .. Musa da (getirml§ oldugu a<;Ik ayetler, 
apa:g1k delaletlerle birlikte) yalanlanmn;~tL Ama Ben, kafirlere miih
let verdim, (onlan geciktirdim.) Sonra da onlan yakalad1m. Benii:n 
inkanm nasiliDI§? (Benim onlan inkanm ve onlan cezaland1rmam na
SlliDI§ gorsiinler) .n Sele.f'ten bi-risi, Firarvun'un kavmine : <eBen sizin 
en yuce rabbmizlffi.>) demesi ile, Allah'm onu helak buyurmas1 arasm
da k1rk !Sene oldugunu sayler. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde E'bu 
MU.Sa'dan, o:nun da Allah Rasulii (s.a.) mlen rivayetine gore o: Mu
hakkak Allah zalime muhlet verir. Nihayet onu yakalad1g1 zaman as
Ia kurtulamaz, buyurmu§, sonra da: ((i§te bayledir Rabbmm yakala
Yl§l, kasa 'Jalann zalim halkmi yakalad1g1 zaman. <;unkii O'nun yaka
lamasi hem §iddetli, hem de ac1khd1r.n (Hud, 102) ayetini okumu§tUr. 
Daha sonra Aliah Teala §6yle buyurur : ccNice kasabalan zulum eder
ken (Rasilliinii yalanlayici olduklan halde) helak ettik. ~imdi onlarm 
albian iistlerine gelmi§ Ipissiz durmaktadu, (evleri hara.lb olmU§, me
.deniyetleri ·g:okmii§) kuyulan korelmi§, (kuyulanndan su almm1yor, 
su almaya gelenlerin goklugu ve etraflarmdaki izdihamdan sonra ar
tik kimse onlara su almaya gelmiyor.) saraylan yikllmi§tir.» ikrime, 
buradaki saraylann; kirec;Ie s1vanarak beyazlatilmi§ oldugunu soyler. 
Bu ac;lklamanm benzeri Ali ibn Ebu Taltb, Mucahid, Ata, Said ibn 
Cubeyr, Ebu Meiih ve Dahhak'dan cia rivayet edilmi•§tir. Digerleri : 0 , 
yiiksek, muhte§em o,Iand1r, derken; diger bazilan da : Kuvvetli, gii<;lii , 
muhkem olandir, derler. Butiin bu ag1klamalar birbirine yak1n olup 
aralarmda bir z1dllk yoktur. Kmrvetli bir §ekilde in§a edilmi§ olmas1, 
yiiksekligi, saglam ve muhkem olU§U ehlini, Allah'm baskmmm onlar 
uzerine inmesindeJ?. koruyamami§tir. Nitekim Allah Teala, ba§ka bir 
ayette §byle buyurur : <cNerede olursamz olun, saglam kaleler i~inde 

dahi olsamz alum sizi bulacaktlr.n (Nisa, 78) .. 
((Yeryuziinde (bedenleri ve. dii§iinceleri ile) dola§miyorlar rru ki?» 
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Aslmda onlarm 'bedenleri ile degil de sadece dii§iince1eri ile dola§ma
lan bile yeterlidir. i'lm Ebu Diinya, «et-Tefekkiir ve'l-i'tibar» isimli ki
tfubmda der ·ki: Bize Harlin ibn Abdullah ... Malik ibn Dinar'dan riva
yet ediyor ki o, §oyle demi§tir: All~h Teala Musa (a.s.) ya vahyetti ki : 
Ey Musa, dernirden iki nalin ve bir asa edin. Sonra yeryiiziiride seya
hat et, eserleri ve ibretleri ara. Ta ki nalinler delinip asa kmlmcaya 
kadar. :tbn Elbu Diinya'mn anlattlgma gore, hakimlerden 'birisi §Oyle 
demr§tir : Kalbini ogiitlerle y~at, d~iinmekle aydmlat, z.iihd ile ol
diir, yakin ile gii'glendir, oliimle onu algalt, oliimii ve yok almay1 an
makla ana siiklinet ver, ona diinyamn fecaatlanm gaster, zamamn hii
cumu ve giinlerin degi§mesinin kotiiliigiinden onu .sakmd1r, gegrni§le
rin haberlerini ana arzet, ondan oncekilerin ba§ma gelenleri ona ha
tlrlat, an. Onlann iilkelerinde ve kalmtllarmda yiirii ~ Neler yapml§
lar, ba§lanna neler gelmi§, nelere yerle§mi§ler ve akibetleri ne olmllij 
bak. Yani peygamberleri yalanlayan iimmetlerin ba§Ir.a gelen musi
bet ve azaba bak. «Yeryiiziinde dola§miyarlar m1 ki, arada olanlan ak
ledecek kalbleri, i'§itecek kulaklan alsun (da onlardan ibret alsmlar). 
Ne var ki yalmz gozler kor olmaz, gogiislerde olan kalbler de korelir.» 
Korliik, gbz korliigii degildir. As1l korliik: basiret yoksullugudur. Her 
ne kadar gorme duyusu saglam alsa dahi a, ibretlere niifuz edemez, 
haberleri bilip anlaryamaz. ( ... ) 

47 - Senden <;abucak azab getirmeni istiyorlar. Al
lah, asla va' dinden caymaz. Dogrusu Rabb1n1n katlnda 
bir gun, saydlklannrzdan bin yrl gibidir. 

48 - Nice kasabalar var ki, zalim olduklan halde 
onlara muhlet vermi~tim. Sonunda onlan yakalayrver
dim. Dum1~ yalnrz Bana'drr. 

Ta'cil Edenler 

ALlah Teala peygamberi (s.a.) ne buyurur ki : Allah'1, kit!ibm1, el
gisini ve ahiret giiniinii yalanlayan, inkar eden §U kafirler senden <;a
bucak azab getirmeni istiyorlar. Ba-?ka ayetlerde ise §Oyle buyurmak-
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tad1r : «Hani demi§lerdi ki: Allah'umz; eger bu, ger~ekten Senin ka
tmdan ise ·bize gokten ta§ yagd1r, yahut ac1kh bir azab getir.» (Enfal, 
32), «Ve dediler ki : Rabb1m1z, hesab gununden once bizim pay1m1zi 
<;abucak ver.» (Sad, 16). «Allah asla va'dinden caymaz.» Va'detmi§ ol
dugu k1yameti koparma ve du§manlanndan intikam alma, dostlanna 
ikram etme va'dinden asla caymaz. Asmai der ki: Ebu Amr ibn A'la'
mn yanmda idim. Amr ibn Ubeyd ona geldi. Ey Elbu Amr, Allah sozun
den cayar m1? diye sordu. 0 , hay1r dedi. Bir vaid (tehdid) ayetini zik
retti de, ona §Oyle dedi : Sen Acem'den misin? Muhakka.k araplar va'
dinden donmeyi al<;akhk, tehdidinden donmeyi de §eref sayar. ~airin 
§byle dedigini i§itmedin mi : 

«Amca oglunu benden, hucumum korkutmaz. Tehdid edenin sat
vetinden de gizlenip saklanmaz. 

Muhakkak ki ben bir §ey va'detmi§ veya bir §eyle tehdid etmi~
sem; muhakkak tehdidimden doner, va'dimi yerine getiririm.» 

«Dogrusu Rabbmm katmda bir gun, sayd1klanmzdan bin yil gi
bidir.>> Muha.kkak ki Allah Teala acele etmez. Yaratlklan katmdaki 
bin senenin miktan, Allah'm hukmune nis'betle onun katmda bir giin 
gibidir. Zira o. iyi bilir ki onlardan intikam almaya kadir'dir. Te'hir 
edip muhlet verse bile hi<; bir '§ey ondan ka<;Ip kurtulamaz. Bu sebep
ledir ki bundan sonra : «Nice kasabalar vard1r ki. zalim oldu'klan hal
de halkma muhlet vermi§tim. Sonunda onlan yakalaywerdim ve do
nu§ yalmz Bana'd1r.» ibuyurmu§tur. 

i'bn Elbu Hatim der ki: Bize Hasan ibn Arafe . .. Ebu Hiireyre"den 
rivayet etti ki, Allah Rasulu (s.a.) §byle buyurmu~tur : Mi.islumanla
rm fa.kirleri zenginlerinden yanm gun once cennete girecektir ki bu 
da, be§ yuz y1ld1r. Tirmi'zi ve Nesei, hadisi Sevri kanallyla Muhammed 
ibn Amr'dan rivayet etmi§lerdir. Tirmizi; hadisin hasen, sahib oldu
gunu sayler. Hadisi 'Ebu Hureyre'den mevkUf olarak rivayet eden ibn 
Cerir der ki : Bana Ya'kub'un ... Ebu Hureyre'den rivayetinde o, §6y
le demi§tir : Musliimanlarm fakirleri cennete zenginlerinden yanm 
gun once gireceklerdir. Ben : Yanm gun nedir? diye sordum da : Kur'
an okumuyor musun? dedi. Ben: Evet, okuyorum, dedim. ((Dogrusu 
Rabbmm katmda bir gun, sayd1klanmzdan bin y1l ,gi'bidir.» dedi. Ebu 
Davud Siinen'inin Kitab el-MeJahim bolumiinun sonunda der ki : Bi
ze Amr ibn Osman ... Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan, o da Hz. Peygamber 
(s.a.) den rivayet etti ki §5yle buyurmu§ : Muhakkak ben iimmetimin 
(zenginlerinin) Ra'blan katmda yanm gun onlan geciktirmesinden Sl
kllmayacaklanm umuyorum. Sad'a : Yanm gun nedir? denildi de . Be§ 
yuz senedir, dedi. ilbn Ebu Hatim der ki : Bize Ahmed ibn Sinan.. ibn 
Abbas'tan r1vayet etti ki ((Dogrusu Rabbmm katmda bir giin, sayd1k-
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lanmzdan bin YJ.l og1bidir.l> ayeti hakkmda §6yle dedi : Allah'm gokleri 
ve yeri yaratm1'§ oldugu gfullerden. Ibn Abbas'm fbu sozunu; ilbn Ce
rir ibn Be§§ar'dan, o da .ibn Mehdi'den rivayet etmi§tir. Mucahid ve 
ikrime de boyle soylemi:§lerdir. Ahmed ibn Hanibel de «er-Redd Ala 
el-Cehmiyyen isimli kitabmda tbunu beUrtmektedir. Mucahid 'bu aye
tin, «GOkten yere kadar her i§i 0, du'Zenler. Soma (o i§) sizin hesa'bl
mza gore bin y1l kadar tutan bir gunde yine O'na yukseli:r.n (Secde, 5) 
a yeti :gibi oldugunu sayler. ibn E.bu Hatim der ki : Bize habam .. . Mu
hammed ibn Sirin'den, o da kitaib ehlinden olup, musluman olmu§ bi
risinden rivayet etti ki; o, §6yle demi§tir : Muhakkak ki A1'lah Tea.la, 
g16kileri ve yeri altl gunde yaratmi:§tlr. «Dogrusu Ra;bbmm katmda lbir 
gun, sayd1klanmzdan bin y1l gibidir. n Dunyamn ecelini (siiresini) altl 
gful takdir etmi§, k1:yameti de yedinci gunde kilmi§tir. «Dogrusu Rab
bmm katmda bir giin, saydrklanmzdan bin y1l gibidir.J> Alt1 gun ge~
mi§tir. Si'z, yeidinci gundesiniz. Bunun benzeri (son) ayma girmi§ ha
mile kadmm misali 'gilbidir. Hangi anda dogurursa (sures-i) tamamlan
mr§ ,olur. 

49 - De ki : Ey insanlar, ben sizin i9in ancak apa~ak 
hir uyanc1y1m. 

50 - iman edip salih amel i~leyenler i9in magfiret 
ve comert9e verilmi~ nz1k vard1r. 

51 - Ayetlerimizi tartl~arak bozmaya ugra~anlar 
ise; i~te onlar cehennem ashabHhr. 

Apa~Ik Bir Uyanc1 

Allah Teala, kMirler kendisinden azabm vuku lbulmasm1 isteyip 
buntla acele ettiklerinde Peygamberi (s.a.) ne §6yle buyuruyor : «De ki : 
Ey insanlar, ben sizin ic_;in ancak apa<;rk bir uyanc1y1m.n Allah Teala 
beni size §iddetli bir azabm onunden uyanc1 olarak gondermi§tir. Si
zin hesab1mz bana ait degildir. Sizin i:§iniz Allah'a havale edilmi§tir. 
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Dilerse sizin i9in azab1 hemen getirir. Dilerse onu sizden .geciktirir. Di
lerse kendisine tevbe etlenin tevbesini kabul buyurur. Dilerse hakkm
da mutsuzluk yazd1g1 kimseyi saptmr. 0, diledigini ve istedigini ya
pandlr, tercih edendir (yapacagm1 se9endir). ((O'nun hiikmiinii boza
ca.k yoktur. Ve 0, hesab1 9abuk gorendir.)) (Ra'd, 41). Ben slzin i9in 
ancak apa~lk bir uyanc1y1m. !man edip salih amel i§leyenler i~in, 
kalbleri iman etmi§ ve imallllanm amelleri ile dogrulami§, tasdik et
~ ·kimseler i{!in ge{!mi§ giinahlarma magfiret ve bagi§lanma, comert
ge verilm~ nz1k, az iyiliklerine giizel miikruat vard1r. Muhammed ibn 
Ka'b el-Kurazi der ki : Allah Teala'mn : «Comert{!e verilmi§ nz1k var
dir.>> lbuyurdugunu i§ittigin zaman (bil ki) o cennettir. «Ayetlerimizi 
tarti§arak bozmaya ugra§anlar ise .. ·'' ayeti hakkmda Miicahid : insan
lan Hz. Pey;gamber (s.a.) e uymaktan ahkoyanlar, der. Abdullah ibn 
Zi.tbeyr de, ayettekl ( ~?.L..... ) kelimesini; ahkoyanlar, olarak a91kla
rni§t1r. ibn Abbas ise kelimeyi; dii§manhk edenler, olarak a91klar. cci§

te onlar cehennem ashab1d1r.>> ayetindeki ( ~~~ ) kelimesi; k1zgm 
acitici, azab1 §iddetli olan ate§tir. Allah Teala bizi ondan kurtanp mu
ha.faza buyursun. Ba§ka bir ayette Allah Teala §6yle buyuruyor : ccKiif
redip .te Allah yolundan allkoyanlara; bozgunculuk yapbklanndan do
layi azab ustiine azab art1rd1k.ll (Nahl, 88) . 

52 - Senden once g6nderdigimiz hi<; bir Rasul ve h1<; 
bir Nebi yoktur ki bir ~eyi arzulachg1 zaman ~eytan onun 
arzusuna vesvese kan~trrmam1~ olsun. Allah, ~eytanm 

kan~tlrdiginl giderir. Sonra Allah kendi ayetlerini yerle~

tirir. Ve Allah Alim'dir, Hakim'dir. 
53 - ~eytan1n kan~tlrdiJl; kalblerinde hastahk bu-
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lunan ve kalbleri kaskatl alan kimseleri s1namaya vesile 
k1lmak ic;inclir. Zalimler, ~uphesiz derin bir ayn~lk ic;inde
dirler. 

54 - Bir de bu, kenclilerine ilim verilenlerin anun 
Rabb1ndan gelme bir gerc;ek aldugunu bilip inanmalan 
ve gonullerini ana baglamalan ic;indir. Muhakkak ki Al
lah, iman edenleri dosdagru yala iletir. 

Kendilerine ilim Verilenler 

Mtifessirlerden bir \!Ogu burad.a, Garanik k1ssasm1 ve Kurey§ mti§
riklerinin mtisltiman oldugunu sanarak Ha'be§ tilkesine hicret edenle
rin cogunun donti§tinti anlatlrlar. Fakat bii.tiin bunlar mtirsel kanal
lardan olup, sahih bir kanaldan mtisned olarak rivayetini gormedim. 
En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Yunus ibn Habib'in .. . Said i'bn Cii
beyr'den rivayetine gore: o, §6yle demi~tir: Allah Rasulti (s.a.) Mek
ke'de Necm suresini okudu. «Ne dersiniz Lat ve Uzza'ya? U\!tinctisti 
olan diger Menat'a?» (Necm, 19-20) ayetine gelince; §eytan onun di
line vesvese kan§.hrdl da, «i§te bunlar ulu beyaz kugular'd1r. ~efaat
lan umulur.» dedi. Onlar (Mekke mti§rikleri) : Bu gtinden once ila.h
lanmlzl hay1rla anmam1§tl, dediler. Allah Rasulti secde etti, onlar da 
secde ettiler. Bunun tizerine Allah Teala : «Senden once gonderdigimiz 
hi\! bir Rasul ve hie bir Nehi yoktur ki bir §eyi arzulad1g1 zaman §ey
tan onun arzusuna vesvese kan§tlrmaml§ olsun.» ayetini indirdi. Ha
disi yukardakine benzer §ekilde ibn Cerir de Btindar ~anahyla ... ~u'
be'den rivayet etmi§tir. Ancak bu rivayet mtirseldir. Bezzar ise Mtis
ned'inde Yusuf ibn Hammad kanahyla ... ibn Ab'bas'tan rivayet edi
yor ki; Hz. Pey,gamber (s.a.) Mekke'de «Ne dersiniz Lat ve Uzza'ya? .. . » 

(Necm, 19) ayetine gelinceye kadar Necm suresini okudu ... Ve ra·.,ri 
hadisin kalamm da zikretmi§tir. Hadisi rivayetten sonra Bezzar der 
ki : Hadis muttas1l olarak sadece bu isnact ile rivayet edilir. Muttas1l 
olarak rivayetinde Umeyye ibn Halid tek kalml'§ olup, o da me§hur ve 
gtivenilir bir ravidir. Hadisin bu rivayeti sadece Kelbi kanahyla ... ibn 
A:bbas'taruilr. ibn Ebu Hatim ise Ebu Aliye kanahyla hadisi mtirsel 
olarak rivayet eder. :ibn Cerir de Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi ve 
Muhammed ibn Kays'dan yine mtirsel olarak hadisi rivayet etmi§tir. 

Katade der ki: Hz. Peygamber (s.a.), makamm yamnda uyuklar
ken §eytan onun dili tizerine: Muhakkak ki onlarm §efaatlan umu
lur. Muhakkak onlar ulu beyaz kugularla beraberdirler, ifadelerini ka-
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n§.t1rd1. Mu§rikler bunu ezuerlediler. l;)eytan bunu sanki Hz. Psygam
ber (s.a.) okumu§ g1bi gosterdi. Bbylece bu kelimeler onlarm (mu§
riklerin) dillerine dti§tii . Bum1!1 iizerine Allah Tsala : «Senden once 
gonderdigimiz hi~ bir Rasul ve hi<; hir Nc: bi yoktur ki .. . lJ ayetini in
direrek §eytam tardetti, kovdu. Sonra i'bn Ebu Hatim der ki : Bize 
Musa Ibn Ebu Mu.sa el-Kufi'nin ... ibn $ihab'dan rivayetinde o, §byle 
demi§tir: Necm suresi nazil oldu. Mu§rikler : $ayet §U adam ilahlan
mizi ha;y1rla anm1§ clsayd1, biz onu ve ashabm1 kabul derdik. Omin 
dinine muhalif olan yahudi ve h1ristiyanlar bile onun gibi, ibizlm Hah
lanmiza sovmuycrlar, diyorlard1. Onlann, Allah Rasulu (s.a.) ve as
ha'bma olan eziyet ve yalanlamalan son dereee §.iddetlenmi§ti. Onlarm 
.sap1khklan Hz. Pe}'lgamberi tizuyor ve onlarm hidayete ermelerini te
menni ediyordu. Al'lah Teala Necm suresini inzal !buyurup Hz. Pey
gamber (s.a.), c<Ne dersiniz Lat ve Uzza'ya? U<;unctisti olan diger Me
nat'a. Demek erkekler sizin, di§.iler O'nun mu? )) (Necm, 19-21) ayetini 
okudugunda, Allah Teala'mn putlan zikrettigi s1rada §eytan birtak1m 
kelimeler atlp : l\iuhakkak ki onlar ulu beyaz kugulard1r. Onlarm §e
fa.atlan ; i§te bu umuland1r, dedi. Bunlar, ~eytanm duzmeceleri ve fit
nesi ka bilinden idi. Bu iki cumle Mekke'deki her mu·§rigin ka[binde 
yer etti, dilleri bunu .sayler oldu. Bir'birlerine mujde verip : Muhakkak 
Muhammed, ilk dini olan kavminin dinine donmu§tiir, dediler. Allah 
Rasulu (s.a.) , Necm suresinin .son una eri§tiginde secde etti. Orada 
bulunan musluman oisun mu§rik olsun herkes secdeye kapand1. $u 
kada:r var ki Velid ibn Mugire cusseli birisi idi de (secdeye kapana
ma<ilgi i<;in) avucuna toprak ahp onun uzerine secde etti. Her iki grup 
ta (mii.slumanlar ve mu§rikler grubu) Allah Rasulii (s.a .) ntin secde
::Jnden dolay1 topluca secde etmelerine §a§tilar. Miisliimanlar mu§rik
lerin kendileriyle birlikte iman.stz ve yakinsiz olarak secde etmelerine 
§~l§lardL Zira musliimanlar §eytamn, mu§riklerin ku'lagma eri'§tir
digi ayeti (soz.leri) i§itmemi§lerdi. Boylece mu§riklerin gonulleri, Al
lah Rasulu (s.a.) nun arzusuna §eytamn kan§tlrml§ oldugu ves:vese
den huzur buldu. $eytan mu§riklere, Allah Rasulii (s.a.) nun !bu ke
lim~leri surede ckumu§ oldugunu bildirmi§ti. Boylece onlar, ilahlarm1 
ta'zim i'<;in secde etmi§ oldular. Bu soz insanlar arasmda yayi,ldL $ey
tan bu kelirneyi §ayia olarak yayd1. 0 kadar ki bu, Habe§ iilkesinde 
olanlara ve oradaki miislumanlardan Osm an ibn Maz'un ve ashabma 
kadar ula:§tl. Mekke ahali'slnin butunuyle mus!Uman oldugunu ve Al
lah Rasulu (s.a.) ile birlikte namaz k1ldiklanm sand1lar. Hat1ta Velid 
ibn Mugire'nin avucuntlaki topraga secdesi haberi dahi onlara ula§tl 
ve onlara miisliimanlann Mekke'de emniyyet i<;inde olduklan s5ylen
di. Sur'atle (Mekke'ye) geldiler. Halbuki Allah Teala, §eytamn kan§-
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t1rm1§ oldugu vesveseyi gidermi§ ve ayetlerini saglamla§tlrarak yalan
dan muhafaza buyurmu§tu. Allah Teala buyurdu ki : «Senden once 
gondeidigimiz hi\! bir Rasul ve hi\! bir Nebi yoktur ki biT ~ey arzulad1g1 
zaman §eytan onun arzusuna vesvese kan§hrmami§ olsun. Allah, §ey
tamn kan§tlrd1gm1 rgiderir. Sonra Allah kendi ayetlerini yerle§tirir. 
Ve Allah Al;m'dir, Hakim'dir.)) Bu; §eytamn kan§tlrd1gm1 kalblerinde 
hastallk bulunan ve kaskatl alan kimseleri smamaya vesile k1lmak i~in
dir. <<Zalimler ~iiphe.si·z derin bir aynllk i\!indedirler.)) Allah Teala ka
zasmi beyan buyurup onu §e.ytanm uydurmalarmdan temizlediginde; 
m~rikler sap1kllklarma, mili:liimanlara alan dii§manllklanna dondii
ler. Onlara kar§I §iddetli da;vranmaya ba§'lad1lar. Bu rivayet de miir
seldir. ibn Cerir'in tefsirinde Ziihri'den, onun da Ebu Bekr :illm Abdur
rahman ibn Haris ibn Hi§am'dan bunun bir 'benzeri rivayet edilmi§
tir. imam E1bu Bekr el-Beyhaki <<Delail'iin-Niibiivve» adh kitabmda 
hadisi rivayet etmi§ olup, «Megazi )) sinde de buna benzer §ekilde zik
retmi§tir. Aynca ibn ishak'dan bu k1ssamn kendilerine rivayet edil
mi§ oldugunu da belirtmi§tir. Ben de derim ki: Muhammed ibn Is
hak «e.s-Sire»sinde yukardakine benzer §ekHde olay1 zikretmi§tir. An
cak hepsi de miirsel olup (isnadlarmda) kopukluklar vard1r. En dog-

. rusunu Allah bilir. Begavi Tefsirlnde ibn Abbas, Muhammed Ibn Ka'b 
el-Kurazi ve bai§lkalarmm sozlerinden- toplanmi§ olarak yukardakine 
benzer §ekilde o1a:y1 anlatmi§tlr. Sonra burada §oyle lbir sual sorar: 
Allah Teala Ra:sulii (s.a.) nii ma'sum k1lm1§ olmakla tbirlikte !boyle bir 
olay nasi·l · meydana gele.bilir? Bu sorudan sonra,_ insanlann buna ver
dikleri ceva:blan da nakleder. Bu cevablarm en giizellerinden biri §U
.dur : ~eytan .bu sozleri mii§riklerin kulaklarma dii§iirdii (iletti). On
lar da bunun ger\!ekte oyle olmad1g1 ve Rahman'm el~isi (s.a.) nden ol
maytp §eytamn i§inden oldugu halde AHah Rasulii (s.a.) nden sad1r 
oldugunu sand1lar. En dogrusunu Allah 'bilir. Bu hR~berlerin sahih ol
dugu nokta-i na<Zarmdan hareketle miitekellimler buna muhtelif ce
vablar ve.rmi§lerdir. Kadi tyaz -Allah ona rahmet eylesin- ((e§-~ifa» 
adll kita'bmda bu fikre kar§I \!Iklp buna ce·vablar vermi§tir. 

Allah · Teala'nm : «Senden once gonderdigimiz hi\! bir Rasill ve 
hig bir Ne'bi yoktur ki bir §eyi arzulad1g1 zaman §eytan onun arzusu-

. na vesvese kan§tirmami§ olsun. » kavli AHah Rasulii (s.a.) nii teselli
dir. Yani : Bunlar seni iizmesin. Senden onceki rasul ve nebilere de 
bunun bir benzeri isabet etmi§, onlarm da ba§ma gelmi§tir. Buhari'
nin rivayetinde ibn Ablbas, <<~eytan onun arzusuna ve&vese kan§tlr
mamJ:§ olsun.>> ayeti haklkmda der ki: Konu§tugu zaman §eytan onun 
soziine vesvese kan§tlnr. Ama Allah §eytamn vesvesesini yok eder, 
ayetlerini yerle§tirir. Ibn Abbas'tan rivayetle AU ibn Ebu Talha, «Bir 
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§eyi arzulad1g1 zaman §eytan onun arzusuna vesvese kan§tlrmarm§ ol
sun.>> ayeti hakkmda der ki: Kcnu§tugu zaman §eytan cnun konu§
masl i\!ine vesvese kan§tmr. Miicahid ayetteki ( ~~~~~ ) k"elimesini; 
soyledigi zaman, §eklinde a91klar. Ayetteki ( ~ 'J1 ) kelimesinin; kl
raet (ckuma) anlammda cldugu soylenmi§tir. Begavi'nin na'klettJgi
ne gore; miifessirlerden ~ogu ayetteki ( ~ ) kelimesinin, Allah'm 
Kitab1'm ckuma anlammda cldugunu soyler. ( ... ) Dahnak da kelime
yi bu anlamda a;lmi§tlr. ibn Cerir bu a•c;1klamamn, soziin te'vilinde en 
giizel kavil cldugunu sayler. Allah Teala : ccAllah, §eytamn kan§tlrdl
gml giderir.» buyurur ki; Nesh'in hakikatl, dilde izale ve kaldumad1r. 
ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha: Yani Allah Teala §eyta
mn kan§tlrml§ oldugu vesveseyi ibtal eder, giderir, demi§tir. Dahhak 
der ki : Allah'm emri ile Cibrll §eytanm kan.~tlrilll'§ loldugu vesveseyi 
giderdi ve Al.lah Teala ayetlerini yerle§tirdi. 

Allah Teala buyurur ki : Ve Allah clan i~leri ve hadiseleri en iyi 
bilendir. Hi9 bir gi~lilik cna gizli kalmaz. Takdirinde, yaratmasmtla, 
emrinde tam hikmet ve en yiice huccet O'nundur, Hakim'dir 0. Bu 
sebepledir ki: <c~eytamn kan§t1rd1g1; kalblerinde hastahk, (§ek, §Up
he, kiifiir ve miinaf1khk) 1bulunan ve kalbleri kaskat1 olan kimseleri 
smama;ya vesile k1lmak i\!indir.» buyurmu§tur. 0 mii§rikler gibisi ki, 
bununla sevinmi§ler ve ancak §eytandan aldugu ha,lde bunun sahih 
olduguna inanm1§lard1r. ibn Ciireyc «Ka!Lblerinde hastahk bulunan 
ki'mseler»in miinaf1klar; «Kalbleri kaskatl clan kimseler»in de mii§
rikler oldugunu s5yler. Mukatil ibn Hayyan'a gore bunlar, yahudiler
dir. «Zalimler §-iiphesiz derin bir aynhk, (derin bir sap1kllk, muhale
fet ve hakka, dogruya kar§l derin 1bir inad) ·i<;indedirler.» Bir de bu, 
kendilerine ilim verilenlerin, hak ile batlh birbirinden kendisiyle ayt
racaklan faydah ilme nail clanlann, Allah'a ve Rasultine inanrn~ kim
selerin sana va;hyetmi§ cldugumuz ve Allah'm ilmi ile, ba§ka §eylerle 
karr§masmdan korumas1yla inzal etmi§ oldugu bu Kur'an'm Rab'bm
dan gelme bir gerc;ek oldugunu bilip inanmalan ve goniillerini ona 
baglamalan ic;indi·r. Muhakkak c, hikmet dclu bir kitabd1r. ccOniinden 
de ardmdan da bat1l sckulamaz. 0; Hakim, Hamid katmdan indiril 
nti'§tir.» (Fussilet, 42), ccMuhakkak ki Allah, iman edenleri (dtinya
da ve ahirette) dosdogru ycla iletir.» Diinyada cnlan hakka ve ona 
tabi olmaya iletir, batlla muhalif clmaya ve ondan sakmma;ya muva!
fak k1lar. A.hirette ise cnlan cennet derecelerine ula§tlran dosdogro 
ycla iletir ve cnlan elim azaba ve cehennem derecelerine dii§mek n 
uzakla§tu1r, kurtanr. 
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55 - Kiifredenler; kendilerine o saat ans1z1n gelin
ceye veya gecesi olmayan giiniin azab1 gelip <;atana ka
dar ondan yana devamh bir ~uphe i<;inde kahrlar. 

56 - 0 gun miilk, Allah'1nd1r. Onlann aras1nda 
hiikmeder. fman edip salih ameller i~leyenler Nairn cen
netlerindedir ler. 

57 - Kiifredip ayetlerimizi yalan sayanlar ise; i~te 
.onlar i<;in horlay1c1 bir azab vard1r. 

AyetJerimizi Yalan Sayanlar 

Allah Teala, kafirlerin bu Kur'an'a kar~1 devamh bir ~pk ve §Up
he i-c;inde olduklanm ha'ber veriyor. ibn Ctireyc'in yapmt§ oldugu bu 
a~1klama:y1 ibn Cerir de tercih etmi§tir. Said ibn Ctibeyr ve ibn Zeyd 
ayetteki zamiri, «~eytamn kan:§tlrml§ oldugu ve.svese)) ye dondtiriir
ler. 

«Kiifredenler; kendilerine o saat ans1zm gelinceye kadar .. . >> Mii
cahid ayetteki ( ~ ) kelimesini; ans1zm, anlammda alml§tlr. Ka
tade der ki: Allah'm emri ka:vme ans1zm gelinceye kadar ... Allah Te
ala bir kavmi ancak onlarm sarho~lugu, gafil olmalan ve nimetleri 
ic;inde yakalay1·verir. 0 ha:lde Allah'tan gaflette olmaym1z. Zira fa
Slklar gtirUhundan 'ba§'kasi Allah'tan gaflet i~inde olmaz. Mticahid'in 
Ubeyy hm Ka'b'den rivayetine gore «Gecesi olmayan gtintin azab1 ge
lip ~atana kadar.>> ayetinde kasdedilen gun, Bedir giiniidtir. ikrime, 
Said ibn Ciibeyr, Katade ve 'bir ~oklan da boyJe sdylemi§ olup, ibn Ce
rir bu gorti·§ti tercih etmi§tir. Kendilerinden gelen rivayetlerden birln
de ikrime ve Mticahid bugtiniin, gecesi olmayan k1yamet giinii oldu
gunu soylem~lerdir. Dahhak ve Hasan e1-Basri de boy1e sbJlemi:§tir. 
Bu gorti§, dogru olan gorti§ttir. Bedir gtinti, mti§rikleri[,l tehdid .edil-

- --- --
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mi§ oldugu giinler ciimlesinden olsa dahi bura'da maksad o olmay:Ip 
ikrime ve Miicahid'in seylemi§ olduklandir. Bu sebepledir ki Allah Te
ala: «0 'giin miilk, A!l.lah'md1r. Onlarm arasmda hiikmeder.>> buyur
mu§tur. Ba§ka ayetlerde de §6yle buyrulur : «Din giiniiniin malikidir.>> 
(Fatiha, 3), «0 giinde ger\!ek miilk Ra,hman'mdir. Kafirler i~in de pek 
yaman bir giindiir.>> (Furkan, 26) . 

((lmAn edip sAHh ameller ~leyenler; (kalbleri iman edip AHah'1 
ve Rasl1liinii dogrulayanlar, bil'dikleri geregince amel edenler, kalble
ri, s6zleri ve i§leri birbirine uygun olan[ar) Nairn cennetlerindedirler.:> 
Aynhnayacaklan, zail ve yok olmayaca:k devamh nimetler onlar i~in
dir. Kalbleri hakk1 inkar edip yalan sayanlar, Allah Rasuliine muna
lefet edenler, ona t8Jbi olmaktan lbiiyiiklenenler ise; btiyi.lklenmeleri 
ve Hakk'tan yuz c;evirmeleri mukabilinde i§te onlar ic;in horlayiCl bir 
azab vard1r. Allah Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurrnaktadlr : «Ba
na kulluk etmeyi buyiikliiklerine yediremeyenler hor ve hakir olarak 
cehenneme gireceklerdir.>> (GMir, 60). 

58 - Onlar ki; Allah yolunda hicret edip te sonra 
oh1r veya olduriilurler, Allah onlara, elbette guzer bir n
Zlk vere_cektir. $U.phesiz ki Allah, nz1k verenlerin en ha
y1rhs1d1r. 

59 - Andolsun ki, onlan ho!?nlid olacaklan bir ye
re koyacaktlr. Muhakkak ki Allah, Alim'dir, Halim'dir. 

60 - i!?te boyle. Kim, kendisine yapllan haks1zhga 
benzeriyle mukabele eder de sonra yine kendisine sa.ldl
nhrsa; andolsun ki Allah, ona yard1m edecektir. $iiphe
siz ki Allah Afuvv'dur, GaJ11r'dur. 

Allah Teala haber veriyor ki; Allah yolunda Allah'm ho§nudlugu-
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nu ve Allah katmdakileri dileyip isteyerek muh;kir olarak ~1kan, va
tarilanm, ailelerini, dostlanm terk eden, Allah ve Raslllii igin, Allaih'm 
dinine yard1rn igin iilkelerinden aynlan, sonra cihadda oldiiriillen ve
ya sava§ olmakSIIZin yataklannda eceli ile olenler, bol e!Cir ve giizel ov
giiyii elde etrni§lerdir. Nitekirn ba§ka bir ayette §'oyle buyurur : <CAl
lah'a ve Rasuliine hicret ederek evinden ~1kan kirnseye oliim gelirse; 
onun ecrini verrnek Allah'a dii§er.n (Nisa, 100). «Allah onlara, eltbette 
giizel bir nz1k verecektir.n Allah Teala onlara cennetinden gozlerinin 
aydm olacag1 nzkm1 ve fazhm akltacaktlr. «~iiphesiz ki Allah, nz1k 
verenlerfn en hayirllSidir. Andolsun ki onlan, ho§nud olacaklan bir ye
re koyacakt1r.n Ki oras1 da cennettir. Ba§ka bir ayette ~6yle buyrulur : 
;<Eger o ki~i 1gozde1erden ise ; ra~atllk, giizel nz1k ve Nairn cenneti 
vnundur.n (Va'k1a, 88-89). Allah Teala bu ayette, onlann nz1k ve Nairn 
~ennetlerini elde edeceklerini, bunlara ka v~acaklanm haber vermi§
~ir. Burada ise §6yle buyurur : Allah onlara, elbette giizel bir nz1k ve
recektir ... Andolsun ki onlan ho§nud olacaklan bir yere koyacakbr. 
Muhakkak ki Allah hicret eden, yolunda cihad eden ve buna miiste
ha1k olam en iyi bilendir. Halim'dir. Allah'a hicret etrneleri, O'na gii
venmeleri He onlarm giinahlanm bagi§layacaktir. Onlara hilrni ile 
rnuamele e:decektir. Muhacir olsun veya olmasm Allah yolunda oldii
riilen kimseye gelince; rnuhakkak o, Rabbi katmda diri olup nziklan
rnaktadir. Nitekirn ba§ka bir ayette §byle huyrulur: «Allalh yolunda 
o1diiriilenleri sak1n olii sanrnarym. Bilakis onlar diridirler. Rablan ka
tmda nzLklamrlar.» (Al-i imran, 169). Daha once de ge~tigi iizere bu 
hususta hadisler pek gaktur. M.uhacir olsun veya olrnasm Allah yolun
da olen kirnseye gelince; bu ayet-i kerirne ve sahih hadisler ona da 
nzkm ve Allah'm biiyiik ihsanlarmm akihlaca,gi miijdeslni igerrnek · 
tedir. irbn Ebu Hatirn der ki: Bize ibabarn .. . ~urahbil i:bn es-Semat'dan 
ri'vayet etti ki o, §oyle anlatrnr§hr: Rum iilkesinde 'bir kalede kalma
mlz ve nobet beklernemiz uzami§tl. Selman el-Farisi bana ugrad1 da 
dedi ki: Allah Ra:sulii (s.a.) niin §6yle buyurdugunu i§ittirn : Kim, hu
dut'ta nohet beklerken oliirse; Allah Teala bu ecrin bir mislini ona rukl
tlr, nz1k bah§eder ve iki fitneciden onu emin k1lar. Dilerseniz : «On
lar ki; Allah yolunda hicret edip te sonra oliir ve,ya oldiiriiliirler; Al
lah onlara, eJ.bette giizel bir nzlk verecektir. ~iiphesiz ki Allah, nz1k 
verenlerin en hay1rlls1d1r. And:olsun ki onlan ho§nU.d olacaklar1 bir 
yere koyacakbr. Muhakkak ki Allah, Alirn'dir, Halirn'dir.» ayetlerini 
okuyunuz. Yine ibn Ebu Hatirn'in Ebu Ziir'a kanahyla .. . Ebu Kubeyl 
ve Rabia ibn Seyf el-Mea.firi'den rivayetinde -onlar §6yle anlatrnl§lar: 
Biz Rodos'ta idik. .Aillah RasUlii (s.a.) niin aslhab1ndan Fudale ibn 
Ubeyd el-Ansari de, bizimle birlikteydi. Birisi (Allah yolunda cihad-
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da) oldiirtilmii§, digeri (yatagmda eceliyle) olmii§ iki cenaze yanumz
dan ge~ti. insanlar oldiirtilmii§ olana dogru me~letti. Fudale : Ne olu
yor ki insanlann '§Una meylzdip otekini terk ettiklerini go
riiyorum? dedi. Onlar: ~u Allah yolunda Qildiirii.lmii§tiir, dediler de, 
§6yle dedi : ccBu ikisinden hangisinin kabrinden ha'§rolunacak olursam 
olayun Allah'a yemin olsun ki ald1rmam. Alla:h'm kitab1m diniJ.eyiniz: 
ccOnlar ki; Allah yolunda hicret edip te sonra oliir veya oldiirtiliirler ... >> 

Yine ibn E'bu Hatim'in, babas1 kanallyla ... Abdurrahman ibn Cahdem 
.el-Havlani'den rivayetinde Fudile ibn Ubeyd, birisi denizde mancm1k 
isabet ederek olmii§, digeri eceliyle olmii§ iki cenazede haz1r bulun
mu§. Fudale ibn U.beyd, eceliyle olmii§ olanm kabri yamna oturmu§. 
Ona: ~ehidi b1raktm, onun yamnda oturmadm, ni<;in? denilmi§. Bu 
ikisinden hangisinin kabrinden ha§rolunacak olsam aldumam. Muhak
kak ki Allah Terua : ccOnlar ki; Allah yolunda hicret edip te sonra Ol.iir • veya oldiirtiliirler ... Andolsun kl onlan ho'§nud olacag1 bir yere koya-
caktlr.» buyurmaktadir. Ey kul, memnun olacagm bir yere konulup gii
zel bir nZikla nz1klandmld1ktan .sonra daha ne istersin? Allah'a yemin 
olsun ki bu ikisl.nden hangisinin kabrinden ha§r'olunacak olsam aldir
mazdim, dedi. Bu haberi ibn Cerir de Yunu.s ibn Abd'ill-A'la kanahy
la ... Selalan ilm Amir'den rivayet ediyor ki o, §6yle demi'§tir: Fudrue 
Rodos'ta emir (ba§kan veya kumandan) idi. Birisi oldiirtilmii§, digeri 
olm~ iki ki§inin cenazesi ·~1km1§tl ... Ve ibn Cerir haberi biraz once ge
c;ene benzer §ekilde zikretti. 

Mukatil ibn Ha'Y'Yan ve ibn Ciireyc «i.~te bOyle. Kim, kendisine ya
pilan haks1z1Iga benzeriyle mukabele eder sonra yine kendisine saldl
nhrsa; andolsun ki Allah, ona yard1m edecektir.» ayetinin sahabeden 
bir seriyye ha.kkmda nazil oldugunu soylerler. Bunlar Muharrem a.ym
da m~riklerden bir topluluga rastlami§lardl. Miisliimanlar lharam ay
da kendileriyle sava§mak istemediklerini soyledilerse de, mii§rikler sa
va§tan ba§kasim ·kabul etmeyip miisliimanlann iizerine saldirdllar. 
Miisliimanlar da onlarla sava§tl ve Allah onlara yard1m etti. cc~iiphesiz 
ki Allah Afiivv'diir, Gafur'dur.» 
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61 - i~te boyle. Allah geceyi giinduze katar, giindii
zii de geceye katar. Muhakkak ki Allah, Semi'dir, Basir'
dir. 

62 - i~te boyle. Cunkii Allah, hakk1n ta kendisidir. 
O'nu b1rak1p ta taphklan ~eyler de dogrudan dogruya ba
tlldlr. Muhakkak ki Allah, Aliyy'dir, Kebir'dir. . . 

Hak ve Hakikat 

Allah Teala burada yarat1klan hakkmda 'diledigi '§ekilde tasarruf
ta bulunan yaratlCl olduguna tenbihte bulunurken ba§ka bir ayette : 
((De ki : Ey miilkiin sahi·bi olan Allah'1m; Sen, miilkii diledigine verir
sin. Sen miilkii dilediginin elinden allrsm. Sen diledigini aziz edersin, 
Sen diledigini zelil edersin. Hayir, yalmz Senin elindedir. Sen; hi9 §lip
he yok ki, her §eye Kadir'sin. Geceyi giindiize get;irir, giindiizii geceye 
g€!9irirsin ... » (Al-i imran, 26-27) buyurur. Allah Teala'nm geceyi giin
diize, giindiizii de geceye katmasmm anlam1; b1rini digerine, digerini 
berikine girdirmesidir. Bazan kl§ll1 oldugu gibi geceler uzar, giindiiz
ler k1sallr. Bazan da yazm oldugu gibi giindiiz uzar gece k1sahr. <<Mu
hakkak ki Allah, kullarmm sozlerini en iyi i§iten, onlan gorendir.>> On
lann durumlanndan, hareketlerinden ve durgunluklanndan olan hie;: 
bir gizlilik O'na gizli degildir. Allah Teala varl1klar hakk:nda yegane 
tasarruf sahibi, hiikmii asla geciktirilmeyecek yegane hakim oldugu
nu 'beyan 1buyurduktan sonra §6yle devam eder : «i§te boyle. Ciinkii 
Allalh, hakkm ta kendi.~idir. » ibadetin ancak kendisine Iay1k oldugu 
yegane gerr;:ek ilah O'dur. Zira 0, en yiice saltanatm sahibidir. O'nun 
diledigi olur, dilemedigi olmaz. Her §ey O'na mu'htar;:, katmda zelildir. 
((O'nu b1rak1p ta tapt1klan §eyler (putlar, e§ler ve Allah di§mda tapl
mlan her §ey) de dogrudan dogruya batlld1r. (Zira onlar ne bir fayda, 
ne de bir zarara malik degildirler.) Muhakkak ki Allah, Aliyy'dir, Ke
bir'dir.» Ba§ka ayetlerde §Oyle buyrulur : HO, oyle ulu, oyle yiicedir.n 
,(Bakara, 255), ccYiicelerin yiicesidir O.n (Ra'd, 9). Her §ey O'nun kah
n, saltanati ve azameti altmdadiY. O'ndan ba§ka ilah, O'nun di§mda 
Rab yoktur. Kendisinden daha biiyiik olmayan en biiyiiktiir. 0, ken
disinden daha ulusu olmayan en uludur. Yiicedir, mukaddestir, za
limlerin .soylediklerinden miinezzehdir. 
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63 - Gormedin mi, Allah gokten su indirdi de boy
lece yeryuzu yemye~?'il olmaktad1r. V e gerc;ekten Allah, 
Latif'dir, Hamid'dir. 

64 - Goklerde ve yerde olanlar O'nundur. Muhak
. kak ki 0. Gani'dir, Hamid'dir. 

65 - Gormedin mi, Allah yerde olanlan ve emriyle 
denizde ak1p giden gemileri buyrugunuz alt1na vermi~?tir. 
fzni olmadlkc;a, gogu yerin uzerine dli~?memesi ic;in 0 tu
tar. Dogrusu Allah, insanlara kar~?l Rauf'dur, Ra.him'dir. 

66 - O'dur sizi dirilten, sonra oldiirecek, sonra yine 
diriltecek olan. Gerc;ekten insan, c;ok nanko:rd.iir. 

Allah'm Emri 

Bu da Allah'm kudretine ve yuce saltanatma delaJet eder. Mu
hakkak Allah ruzgarlan gonderir de ruzgarlar bulutlan surer, sert, 
kuru, bitki olmayan, s·onmii§, kuru ve kara yeryti·zune yagmur yagdl
nr. <<Ama Biz ona .m indirdigimiz zaman harekete geger, kabanr ... » 
(Haec, 5). «Boylece yeryuzu yemye§il olmaktad1r.>> kl.smmm ba§mda 
clan ( s. l,; ) harfi ta'kib igindir. Tabiidir ki her §eyin ta'kibi kendi 61-
gii:suncedir. Nitetkim ba§ka bir ayette ((Sonra nutfeyi bir kan p1htls1 
haline getirdik. Derken o kan p1htnnm bir gignemlik et yaptlk. Bir 
~ignemlik et par-;asm1 kemikle·r . olarak yaratt1k ... » (Mu'minun, 14) 
buyurulmaktad1r ki, bu kabildendir. Halbuki Buhari ve Muslim'in Sa
hih'lerindeki bir hadise gore ((Her iki §ey arasmdaki sure ktrk gtin
dur.» bununla birHkte blrbirlerine, ta'kib ifade eden fa harfi ile atfe
dilmi§lerdir. Aym §ekilde burada da ccBoyle.ce yeryuzu yemye§il olmaic
.tadtr.» buyurulmu§tur. Yani kurulugundan ve kurakhgmdan sonr 
yemye§il hale gelmektedir. Hicaz ahalisinden birisinden rivayetle z< -
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redildigine gore oras1 yagmurun akabinde yemye§il olurmu:~. En dog
rusunu Allah bilir. 

«Ve gergekten Allah, Latif'tir, Habir'dir.l> Yeryiiziiniin hangi ye
rinde ve pargasmda olursa olsun, bir taneyi ve ondan daha kiigii.giinii 
en iyi bilendir. Htc; bir gi:zlilik O'na gizli kalmaz. Onlardan her bireri
ne sudan nasibini ula§tmr da o, bu su ile uyamr. Nitekim Lokman 
§6yle dem~,tir : «Ogulcugum, i§ledigin §ey bir hardal tanesi kadar da 
olsa, bir kaya:run ic;inde veya goklerde, yahut yerin derinliklerinde de 
bulunsa, Allah onu getirir (ortaya g1kanr). Muhakkak ki Allah, La
tif'tir, Habir'dir.)) (Lokman, 16). Ba§ka ayetlerde §6y1e buyurulur : 
«Gok~erde ve yerde gizli olanlan ortaya koyan .. . Allah'a secde etme
sinler diye .. ,)) (Neml, 25), «Eir yaprak dii§mez ki; onu bilmesin. Yerin 
karanllklan iginde tek bir tane, Ya.§ ve kuru miistesna olmamak iize
re her §ey apag1k bir kitabdadlr.)) (En' am, 59), ccYerde ve g'Okte hig 
bir zerre Rabbmdan gizli degildir.)) (Yunus, 61). ( ... ) 

ccG6klerde ve yerde olanlar O'nundur. (O'nun miilkii her§eydir.) 
Muhakkak ki 0, Gani'dir; Hamid'dir.)) 0, di§mdakilerden miistagnidir. 
Her §ey O'na muhtag olup, katmda kuldur. ccGormedin mi, Allah yer
de alan (hayvanlan, cans1zlan, ekin ve meyve) lan ·buyrugunuz alti
na vermr§tir.)) Ba§ka bir ayette §oyle buyrulur : «G6k1erde olanlan, 
yerde olanlan, hepsini size miisahhar kilmr§tlr.)) (Casiye, 13). « (ih
sam, fazli ve nimetinden olarak) emriyle (riizgarll dalgalan birbirine 
c;arpan) denizd~ (miisahhar kilmasi ve yiiriitmesi He) ak1p giden ge
mileri buyrugunuz altma vermi§tir.)) Gemiler ii·zerlerinde olanlan ho:§ 
bir riiz:garla, nfk ile ve yumu§akllkla · gotiiriir, gemilerde dilemi§ ol
.duklan ticaret e~yalanm ve menfaatlanm bir iilkeden ba~ka bir iilke:
ye, bir iklimden ba§ka bir iklime ta§Irlar. Onlarm yanmda olanlan 
bunlarm yanma getirirler. Aym §ekilde yanlannda olanlan isteyip ar
zuladiklan ve ihtiyag duyduklan ~eylerden obiirlerinin yanma gotii
riirler. ccBuyrugu olmadikga, gogii yerin iizerine dii~memesi i~in 0 tu
tar.)) ~ayet dileyip goge izin vermi§ olsayd1, yeryiiziine dii§er ve on
dakileri helak ederdi. Fakat lutfu, rahmeti ve kudretinden olarak go
gu buyrugu olmadik\!a yeryiiziine di.i.~memesi ic;in 0 tutar. Bu sebep
ledir ki : «Dogrusu Allah insanlara kar§I (onlarm zuliimlerine ragmen) 
RaUf'tuf, Rahim'dir.)) buytJrmu~tur. Diger bir ayette de §Ciyle lbuyu
rur: «Dogrusu in·sanlarm zulmetmelerine ragmen, Rabbm magfiret 
sahibidir. ~·iiphesiz ki Rabbmm cezfulandirmasi §iddetlidir.n (Ra'd, 6). 
Allah Teala'nm: «O'dur sizi dirilten, sonra oldiirecek, sonra yine di
rilt~ek olan. Gergekten insan, (!Ok nankordiir.)) ayeti, §U ayetleTe ben
zemektedir: ccNas1l oluyor da Allah'1 inkar ediyorsunuz? Halbuki siz 
oltiiler iken 0 diriltti. Sonra sizi oldiirecek, sonra , tekrar diriltecek en 

Tefsir , C. X. F. 347 
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sonunda yalmz O'na dondtirtileceksiniz.>> (Bakara, 28), «De ki : Sizi, 
Allah diriltir, sonra oldtirtir, sonra §tiphe gottirmeyen o k1yamet gti
ntinde toplar.)) (Casiye, 26), «Onlar da : Rabb1m1z bizi iki defa oldtir
diin, iki defa dirilttin ... derler.)) (Gatir, 11). Buna gore ayetin anlaiDI 
§6yle olacaktlr : Bununla birlikte nas1l olur da Allah'a e§ler (denkler) 
ko§ar ve 0 yaratmada, nz1k vermede ve tasarrufta yegane iken O'nun
la birlikte bir ba§kasma tap1mrsm1z? «O'dur sizi dirilten, (sizi yoktan 
yaratan), sonra oldtirecek, sonra (k1yamet gtinli) yine diriltecek olan. 
Gergekten insan, <;ok nankordtir.>> 

67 - Her ummete yerine getirmeleri gerekli ibadet
ler koyduk. Oyle ise i1]te seninle c;eki1]mesinler, Rabbl
na davet et. ~uphesiz ki sen, dosdogru bir hidayet U.zere
sin. 

68 - Seninle tartl1]Irlarsa, de ki : Allah, yapmakta 
oldugunuzu en iyi bilendir. 

69 - ihtilafa d111]ttigunuz 1]eylerde Allah, k1yamet 
gunu aran1zda hukmedecektir. 

Allah Teala her kavme yerine getirmeleri gerekli ibadetler koydu
gunu haber veriyor. ibn Cerir der ki: Yani her timmetin kendisine tabi 
olacaklan, uyacaklan bir peygamberi vard1r. Arap dilinde ( ~I ) 
kelimesinin ash; insamn itiyad kazand1g1, hay1r veya kottiltik i<;:in gl
dip geldigl yer anlammdad1r. Bu sebepledir ki insanlarm gidip geldlk
leri ve bir sure kalmak tizere vanp durduklan haccm rtiktinlerine de 
bu isim verilmi§tir. ~ayet bu ayetin anlam1 ve bundan maksad ibn Ce
rir'in soylemi§ oldugu gibi ise «Oyle ise i§te seninle <;eki§mesinler • 
ayetinde kasdedilenler, mti§rikler olacaktlr. Ama ayetten maksad : 
Her umm:ete takdiri bir farz kllma ile ibadetler koymU§Uzdur, §eklin
de ise -ki hemen sonra «yerine getirmeleri, yapmalan gerekli)) kiSml 
getirilmi§tir-- bu durumda zamir kendileri igin ibadet yerleri ve yol-
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lar konulan kimse,lere donecektir. Yani onlar bunu Allah'm takdiri v~ 
iradesi ile yapmaktad1rlar. 0 halde seninle <;eki§melerinden muteessir 
olma. Bu seni iizerinde oldugun haktan gevirmesin. Bu selbepledir ki 
Allah Teala : <<Rabbma davet et. §iiphesiz ki sen, (maksada ula§bran) 
dosdogru, (apa~1k) bir hidayet iizeresin.)J buyurmu§tur. Bu, Allah Te
ala'mn §U ~yeti gib~dir : ((Allah'm ayetleri sana indirHdikten soma, sa
km seni onlardan ahkoymasinlar. Rabbma da'vet et.JJ (Kasas, 87). 

Allah TeaJa'mn : «Seninle tarti§Irlarsa, de ki : Allah yapmal;ta ol
dugunuzu en iyi bilendir.)) kavli, §U aye:ti gibidir : <<§ayet seni yalan
larla·rsa : Benim yapb.g1m bana, sizin yapt1gm1z sizedir. Siz, benim yap
tigimdan uzaksmtz, ben de sizin yapbgm1zdan uzag1m, de.)) (YCmus, 
41). Kuvvetli ve §iddetli bir tehdid olan <rAllah, yapmakta oldugunu 
en iyi bilendir.JJ ayeti, Allah Tea.la'mn: «0 yapbgm1z ta§kmhklan gok 
daha iyi ·bilir. Benimle sizin aramzda §ahld olarak AUah yeter.)) (Ah
kaf, 8) ayeti gibidir ve bu sebepledir ki : «ihtilafa dii§tiigiiniiz §eyler
de Allah, k1yamet giinii aramzda hiikmedecektir.)) buyurmu§tur. Bu, 
Allah Teala'nm §U kavli gibidir : <<i§te bunun i<;in sen, davet et ve 
emrolundugun §ekilde dosdogru ol, onlann heveslerine uyma. Ve de 
ki: Allah'm indirdigi Kitab'a inand1m, aramzda adalet etmek,le emro
lundum. Alla:h bizim de Rabbimiz, sizin de Rabb1mzd1r. Bizim i§ledik
lerimi'z blze, sizin i§ledikleriniz sizedir. Blzimle sizin aramzda tartl§I
lacak hig bir §ey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar ve donii'§ de 
O'nad1r.>J (§lira, 15) . 

.1\(~~;t,~\~ ~11'~.~~\/ J:qje:ro::/~\s\~·:,\1 
.,. 0 .,. / ·~ "" ' .; ..... ~ ~ ..... ~ .., '* ~ 

~~/ 

~~ 
70 - Bilmez misin ki Allah, g6kte ve yerde olan1 bi

lir. Hi·c; ~uphesiz bunlar bir Kitab'dadir. Dogrusu bunlar 
Allah ic;in pek kola;yd1r. 

Allah Teala yaratlklanm en miikemmel §ekilde bildigini haber ve
rir. Muhakkak 0, gbklerde ve yerde olanlan ilmiyle ku§atmi§tlr. Yer
yii:ziinde ve gokte zerre ag1rhgi, ondan daha kiigiigii ve ondan daha 
biiyiigii Allah'a gizli kalmaz. Muhakkak ki Allah Teala var olmasm
dan once biitiin kainati bilir ve bunlan Levh-i Mahfuz'daki kitalbmda 
yaznn§tlr. Miislim'in Sahih'inde Abdullah ibn Amr'dan rivayet edi
len 'bir hadist'e Allah Rasulu (s.a.) §Oyle 'buyurma'lttadir: Muha.kkak 
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Allah Tea:Ia gokleri ve yeri yaratmazdan elli bin sene once ve Ar§'I su 
iizerinde iken yarat1klarm kaderlerini takdir buyurmu§tur. Siinen'ler
de sahabe'den bir topluluktan rivayet edilen bir hadiste Allah RasUlii 
(s.a.) §Oyle .buyurmu§tur: Allah'm yaratt1klannm ilki kalemdir. Ona 
yaz buyurmu§, o: Ne yazay1m? diye sormu§ da: Olanlan (olacaklan) 
yaz, buyurmu§ ve kalem k1yamet giiniine kadar olacaklan yazrm§tir. 
ibn E'bu Hatim deT ki : Bize Ebu Ziir'a'nm ... ibn Ablbas'tan rivayetin
de o, §oyle demi§tir: Allah Teala Levh-i Mahfu:z'u yiiz ytlhk yol (uzun
lugunda) yaratt1. Yaratlklan yara:tmazdan once ve Rab Teala Ar§ tize
rinde iken kaleme; yaz, buyurdu. Kalem ne yazay1m? dedi. K1yametin 
kopacag1 giine kadar yaratiklanm hakkmdaki ilmimi, buyurdu ve ka
lem k1yamet giiniine kadar Allah'm ilminde olacaklan yazd1. i§te Al
lah Teala'mn Peygamberi (s.a.) ne hitaben: «Bilmez misin ki Allah, 
gokte ve yerde olam bilir.» ayeti budur. Allah Teala'mn e§yayt olmaz
dan once bilme-si, takdir 'buyurup aym zamanda yazmas1, kullar ne 
i§leyeceklerse, onlarm yapacaklan §ekliyle onlar· yapmazdan once ibil
mesi O'nun ilminin tamammdand1r. Yaratmazdan once bilir ki ~u. 

kendi ihtiyan ile muti olacakt1r, §U ise kendi ihtiyan ile asi Olacaktir 
ve 'bunu katmda yazmi§tlr, her §eyin ilmini ihata etmi§tir. Bu O'nun 
jc;in son derece kolayd1r. Bu sebepledir ki : «Hie; §Uphesiz bunlar bir 
Kitab'dad1r. Dogrusu bunlar Allah ic;in pek kolayd1r.» buyurmu§tur. 
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ze bundan da:ha k6tii'siinii haber vereyim mi? Ate~. Allah, 
pnu kiifredenlere va'detmi~tir. Ne k6tii d6nii~. 

Allah'I BuaJup Ta Putlara Tapanlar 

Allah Teala mii§riklerin bilgisizliklerini, inkar.lanm, Allah Teala'
nm hakkmda herhangi bir delil, huccet, biirhan indirmemi§ oldugu 
§eylere tapmd1oklanm haber verir. B~ka bir ayette: «Kim, hi~ bir de
lili olmaks1zm Allah ile birlikte ba§ka bir tannya taparsa; onun hesa
bi Rabbmm katmdad1r. Ger~ek §U ki, kafirler fel8.h bulmazlar.n (Mii'
minun, 117) huyururken, 'burada da : «Allah'm haklarmda hi~ hir de
lil indirmedigi ve kendilerinde de bilgi bulunmayan §eylere (putlara) 
taparlar.>> 'buyurmm~tur. Onlarm, uydurduklan §eyler hakkmda her
hangi bir bil:gileri yoktu!. Bunlar; delilsiz ve huccetsiz olarak gec;mi§
lerinden ve babalarm'dan almi§ olduklanndan ba§ka bir §ey degildir. 
Bunlarm ash da ~eytanm onlara giizel gosterdigi, siisledigi §eylerden 
ibarettir. Bu se bepledir ki Al1ah Teala onlan : «Zalimlerin hi~ bir yar
dimciSI yoktur.n Onlarm ba§larma gelecek azab ve cezadan Allah'a 
kar§I onlara yard1m edecek bir yardimci 'bulunmaz, soziiyle tehdid bu
,yurmu§tur. «Onlara, apa~1k ayetlerimiz okundugu zaman, (Allah'I blr
lemeye, O'ndan ba§ka ilah olmad1gma, §erefli el~ilerinin hak ve dog
ru olduguna dela.let eden Kur'an'm ayetleri, hucce.Ueri, apa~~lk delil
leri onlara amld~1 zaman) neredeyse, ayetlerimi?i okuyanlara saldl
racaklar.n Neredeyse Kur'an'dan sahih delillerle kendilerine huccet 
getirenlerin iizerine ko§up onlara elleriyle ve dilleriyle kotu1iiok yapa
caklar. E~ Muhammed onlara de ki : «Size bundan kotiisiinii haber ve
reyim mi? Ate§. Allah, onu kiifredenlere va'detmi.~tir.n Cehennem ve 
azab1 :sizin diinyada 'iken Allah'm dostlan inananlan korkutagelmek
te olduk1anmzdan daha 'biiyiik, daha ag1r ve §iddetlidir. Bu yaptlkla
nmza kar§I.hk ahiret aza1b1 sizin onlardan kendi zanmmz ve isteginiz
le elde ettiklerinizden daha bii:yiik, daha ag,.rd1r. Donii§ yeri ve kala
cak yer olarak cehennem ne kadar kotiidiir. «Muhakkak 0, ne kotii 
bir karargah ve konaklama yeridir.n (Furkan, 66). 
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73 - Ey insanlar, bir misal verildi, f}imdi onu dinle
yin: $iiphesiz ki Allah'1 brrak1p ta taptlklarm1z bir araya 
gelseler, bir sinek bile yaratamazlar. Ama sinek onlardan 
bir f}ey kapsa, bunu da ondan kurtaramazlar. isteyen de, 
istenen de aciz. 

74 - Onlar Allah'1 geregi gibi takdir edemediler. 
Muhakkak ki Allah, Kavi'dir, Aziz'dir. 

Allah Teala putlann rie kadar hakir ve onlara taputanlarm ne ka
dar zay1.f akllh olduklarma i§are'tle buyurur ki: «EY insanlar, (AUah'a 
§irk ko§an ve Allah' I tammayanlarm tapmd1klan i~in size) 'bir misal 
verildi, §im'di (susun) onu dinleyin (ve anl:;:1ym) : ~iiphesiz ki Allah'! . 
b1rak1p ta truptlklanmz bir araya ;gelseler, bir sinek bile yaratamazlar.» 
Sizin tapmmakta oldugunuz putlarm ve Allah'a denk sayd1klanmzm 
hepsi bir tek sinegi yaratmaya gii9 yetirebilmek iizere 'bir araya gel
mi§ olsalardl bile buna gii~ yetiremezlerdi. imam Ahmed der ki : Bize 
Esved ibn Amir'in ... Ebu Hiireyre'den -Ebu Hiireyre hadisi merfu' ola
rak rivayet etmektedir.- ri\;ayetinde §6yle buyrulma;ktadir: Benim 
yaratt§lm •gibi yamtmaya kalkl§andan daha zalim olam kimdir? Be
nim yara.tr§lm gibi bir zerre veya bir sinek, veya bir tane yaratsmlar 
ya. Buhari ve Muslim hadisi Umare kanahyla ... Elbu Hiireyre'den, o 
da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet eder ki, Allah Teala §6yle buyur
mu§: Benim yaratl§liD gibi yaratmaya kalki§andan daha zalim olaru 
kimdir? Bir zerre yaratsmlar, bir arpa yaratsmlar bakahm. 

Daha sonra Allah T'eala buyurur ki : «Ama sinek onlardan bir §ey 
kapsa, bunu da ondan kurtaramazlar.n Onlar bir tek sinegi yaratmak
tan acizdirler. Hatta acizleri 1bundan daha biiyiiktiir. ~?ayet bir sinek o 
pu:tlarm iizerindeki giizel §eylerden (mesela giizel kokudan) bir §ey al
IDl§ olsayd1, onlar buna mukavemet etmekten ve kar§I durmaktan bi
le acizdirler. Sonra sinekten bunu kurtarmak- istemi§ olsalard1, buna 
da ,gii'9 yetiremezlerdi. Ha,lbuki sinek, Allah'm yaratlklarmm en zay1f 
ve en hakir olanlarmdan birisidir. Bu sebepledir ki : <cisteyen de, iste
nen de aciZ.>> buyurmU§tUr. ibn A.bbas burada isteyenin put, istenenin 
de sinek oldugunu sayler ki, ibn Cerir bu .gorii§ii tercih etmi§tir ve aye
tin aki§mdan a91k9a goriinen de budur. Siiddi ve ba§kalan ise isteye
nin kul, kendisinden istenenin de put oldugunu soylemislerdir. 

Allah Teala daha ~onra : «Onlar Allah'1 geregl gibi takdir edemc
diler.n buyurur. Onlar, aczi ve zay1fhg1 sebebiyle bir sinege bile m'.l
kavemet edemeyen putlara AUah ile beraber, tapmd1klarmda, Allah'm 
kadrini ve azametini geregi gibi takdir edememi§'lerdir. «Muhakkak i 
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Allah Kavi'dir, Aziz'dir.n Kudreti ve kuvveti ile her §eyi yaratmi§ olan 
Allah en kuvvetlidir. «Once yaratan, .sonra onu tekrar eden O'dur. Bu, 
O'nun i<;in daha kolaydir.)) (Rum, 27), «Dogrusu Rabbmm yakalayi§l 
amaruazd1r. Once yaratip sonra tekrarlayan O'dur 0.)) (Buruc, 12-13), 
<<~tiphesiz ki T1Zlkland1ran da, gii\! ve kuvvet sahiibi olan Allaih'tlr.n 
(Zariya:t, 58). «Muhakkak ki Allah Kavi'dir.n 0, her §eye galibdir. Aza
meti 'Ve saltanatl i'le hi\! bir §ey O'na galib gelemez ve O'na kar§l du
ramaz. Vahid ve Kahhar oland1r 0. 

\....-::. 0 ~ "',-:- ~(.>r: ....... .; ®'' t:; .,........, / ,~ \.(~~\ ,-:""; ':'!} >. ~~\ :-:-J \;~: :"\ 
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75 - Allah meleklerden elc;iler sec;er. insanlardan 
da. Dogrusu Allah, Semi' dir, Basir' dir. 

76 - Onlann onlerinde ve arkalannda olan1 bilir. 
Butun i§ler Allah' a dondurulur. 

Al'lah Teala ·§eria:t ve kaderinden diledigi hususlard:::t meleklerden; 
risa:letlerini ula'§tlrmak igin de insanlardan elgiler segtigini haber ve
rir. «Dogrusu Allah, Semi'dir, Basir'dir.n Kullarmm sozlerini i§itmdir, 
pnlan gorendir, onlardan bu segime kimin miistehak oldugunu ·en iyi 
bilendir. Nitekim ba§ka bir ayette §Oyle huyurmaktad1r : ((Alfah, risa
letini nereye verecegini en iyi bilendir.n (En'am, 124). 

«Onlann onlerinde ve arkalannda ·olam bilir. Biitiin i§ler Allah'a 
dondiiriiliir.n Allah Teala rasullerini gondermi§ oldugu hususlarda el
gilerine neler yap1ldigm1 en iyi bilendir. Onlarm i§lerinden hig bir §ey 
O'na gizJi kalmaz. Nitekim 0, ba§ka bir ayette §Oyle buyurur : «Goriil
meyeni :bilendir. Goriinmezliklerine kimseyi muttali' k1lmaz. Ancak 
begenip segtigi bir peygamber bundan miistagnidir. .. ve her §eyi bir 
say1 ile siralami§tlr.n (Cinn, 26- 28). Allah Te'ala onlan gozetmek
tedir, onlara .soylenenlere §ahiddir, onlan koruyand1r ve kendi taraf
tarlanna yard1m edicidir. «Ey peygam'ber; Rabbmdan sana indirileni 
teblig et. Eger yapmazsan; O'nun elgiligini yapmami§ olursun. Allah; 
seni insanlardan korur.n (Maide, 67). 
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77 - Ey iman edenler; ruku' edin, secdeye vann, 
Rabb1n1za kulluk edin ve iyilik yap1n ki kurtulu1}a eresi
niz. 

78 - Ve Allah ic;in hakk1yla cihad edin. 0, sizi sec;
mi1] ve baban1~ ibrahim'in yolu olan dinde sizin ic;in bir 
zorluk kllmamif;tlr. Daha once peygam:berlerin size 11ahid 
olmas1, sizin de insanlara f;Ahidler olman1z ic;in size mus
.luman ad1n1 veren O'dur. Su halde namaz k1hn, zekat ve
rin ve Allah'a sanhn. O 'dur sizin mevlan1z. Ne guzel mev
la, ne guzel yard1mcL 

Haec suresindeki bu ikinci secdede, secde etmenin me§ru' olup ol
ma<hgi konusunda imamlar iki gbrii§ iizere ihtilaf etmi§lerdir. Bunlar
dan birinci secdenin tefsirinde biz Ukibe ibn Amir'den rivayet edilen 
ve Allah Rasulii (s.a.) nun :Haec suresi iki secde ile iistiin kllmml§
tlr. Kim bu iki secde ayetinde secde etmemi§se; onlan okumam~br, 

buyurdugu hadisi vermi§tik. Allah Teala .burada: ttVe AJlah yolunda 
hakk1yla, (mallanmzla, dillerinizle ve canlanmz}a) cihad edin.» bu
yururken, tba§ka bir ayette §byle buyurmaktad1r : uEy iman e:denler, 
Allah'tan nas11 korkmak laz1msa bylece korkun.» (Al-i imran, 102) . 
Ey (Muhammed) iimmeti, Allah sizi diger iimmetler iizerine se\!mi§, 
sizi iistiin ve §erefl!i kilmi§, en §erefli el\!iyi ve en miikemmel §eriat1 
size vermi§tir. Dinde sizin i\!in bir zorluk kilmaml§tlr. Gii\! yetireme
yeceginiz §eyle sizi miikellef tutmaml'§; size zor gelen bir §eyi size yiik
J.emiJ§se mutlaka ~izin i\!in ondan bir \! lkl§ ve ferahllk ·lroymu§tur. Me
sela kelime-i §ehadet'ten soma islam riikiinlerinin en IJJiiyiigii olan na
mazl ele alallm; ikamet halinde dbrt rek'at olarak vacib iken seferde 
iki rek'ata dii§iirii1mektedir. Korku ha'linde onu imamlardan baz1s1 b1 r 
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rek'at olarak k1lar. Nitekim bu, hadiste belirtilmi§tir. Namaz ytirtirken, 
binitli iken, krbleye donerek ve donmeyerek k1hnmaktad1r. Se.ferde 
(yolculukta) k1Iman nafile namaz da boylecedir. K1ibleye dogru ve :ba§
ka tarafa dogru kl'lmabilmektedir. Namazm rtikunlerinden birisi olan 
k1yam hastahk ozrti ile dti§mektedir. Hasta oturarak namaz k1labilir. 
Buna gti9 yetiremez ise yam tizeri (yatarak) kilaibilir. Buna ilaveten 
diger farzlar ·ve vaci:blerde de buna benzer ruhsatlar ve hafifletmeler 
yardlr. Bu sebepledir k1 Allah Rasulti (s.a.) : Hanif ve mtisamahakar 
din ile gonderiJdim, 'buyurmu§tur. Aynca Muaz ve Elbu Musa'y1 Ye
men'e emir olarak gonderirken onlara : Miijdeleyiniz, nefret ettirme
yiniz. Ko1ayla§tlnmz, zorla§tlrmaym1z, buyurmu§tur. Bu hususta ha
disler pek \!Oktur. Bu se'bepledir ki ibn Abbas, «Dinde sizin i9in ibir zor
luk kilmami§tlr.» ayetinde darllgm kasdedildigini soylemi§tir. ibn Ce
rir «Babamz ibrahim'in yolu» k1smmdaki ( ~L. ) kelimesinin : Baba
mz ibra:b.im'in dininde oldugu gibi size de dinde herhangi bir zorluk 
kllmaml§, onu size geni§ tutmu§tur, anlammda olmak tizere mansub 
oldugunu sayler. Yine ibn Cerir : «Babamz ibrahim'in din1ne yapl§m,n 
takdlri ile mansub olma ihtimalinden bahseder. Ben de derim ki: Bu 
anlamda olmak tizere bu ayet, Allah Teala'mn: «De ki: ~tiphesiz Rab
blm, beni dosdogru yola Hetti. Halis muvahhid olan ibrahim'in dini
ne.» (En'am, 161) ayeti gibidir. 

imam Abdullah ibn Miibarek'in ibn Ciireyc kanahyla ... iibn Alb
bas'tan rivayetine gore; «Daha once size mtisltiman adm1 veren O'dur.>> 
ayetinde, Allah Teala kasdedHmektedir. Yani size bu ad1 veren Allah'
tlr. Mticahid, Ata, Dahha.k, Stiddi, Katade ve Mukatil ibn Ha;yyan da 
bOyle soylemi§tir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ise burada Hz. 
l)brahim'in kasdedildigini soylemi§tir. Onun bu tercihim:ieki delili; 
«Rabb1m1z ikimizi de sana teslim olanlar k1l, soyumuzdan da sana tes
lim olanlar yeti§tir ... n (Bakara, 128) ayetidir. Lbn Cerir der ki : Ab
durrahman ibn Zeyd iibn Eslem'in bu tercihi dogru degildir. Zira bili
nir 'ki Hz. Ibrahim, bu i.lmmete Kur'an'da mtisltimanlar adm1 k'oyma
ffil§tlr. Allah Teala: «Daha once size mtisltiman adm1 veren O'dur.>> 
buyurmakta'dlr. Miidt~id der ki: Daha once ge9mi~ kitablarda, Zikir'
de ve lbunda yani Kur'anda Allah Teala sizi miisliimanlar olarak isim
lendirmi§tir. Ba§kalan da boyle sayler. Ben de derim ki: Bu; dogru 
blan 'gorm'§ttir. Zira AUah Teal a : <<0, sizi se9mi§ ve dinde sizin i\!in bir 
zorluk kilmami§tlr.» buyurmaktad1r. paha sonra Allah Teala onlan 
Allah Ra:sulii (s.a.) nun getirmi§ olduklanna te§vik buyurur ki; o, iba
balan ibrahim Halil'in dinidir. Daha sonra Allah Teala hu ummetin 
§amm ytice1tmesi, ge9mi~ zamanlarda pey,gamberlerin kitablannda ra
hibler ve papaz1ara okunan giizel ovgti ile anmas1 §eklindeki nimetini 
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zikreder. Ve buyurur ki: C<BU Kur'an'dan once ve bu Kur'an'da size 
musliiman adm1 veren O'dur.n Bu ayetin tefsiri ISirasmda Nesei der ki : 
Bize Hi§am ibn Ammar... Haris el-E§'ari'den, o da Allah RasUlii 
(s.a.) nden rivayet ediyor ki, §Oyle buyurmU§tUr: Kim cahiliyet daNa-

51 giiderse; o, cehennemde diz <;okenlerdendir. Bir adam: Ey Allah'm 
el<;isi, oru<; tutup namaz k1lsa bile mi? dedi de : Evet, oru<; tutup na
maz k1lsa dahi. Sizler; sizi miisliimanlar, mii'minler, Allah'm kullan 
olarak Allah'm isimlendirmi§ oldugu Allah'm daveti ile <;agmn, bu
yurdu. Bu hadisri daha once biz <<Ey insanlar; sizi de, sizden oncekileri 
de yaratan Rabbm1za ibadet edin. Ta ki, takva sahibi olasm1z.n (Ba
kara, 21) ayetinin tefsirinde uzunca vermi§tik. Bu sebepledir ki : ccPey
gamberlerin size §ahi:d olmas1, si'zin de insanlara §ahidler olmamz 
ic;in ... » buyurmu§tur. Yani AUah'm sizi orta yolu ta'kib eden, adalet
li, sec;kln, biitiin timmetler katmda a:daletine §ehadet edilmi§ iimmet 
kllmas1; ancak k1yamet giinti. ins an lara §ahidler olmamz i<;indir. Zira 
biitiin iimmetler o giinde, bu ummetin efendiligini ve dl§mdaki ibiitiin 
iimmetlere iistiinliigiinii itiraf edecektir. Bu sehepledir ki k1yamet gii
nii onlarm, pey;gamberlerin risaleti onlara eri§tirdigine dair §ehadet
leri kabul olunacaktlr. Allah Rasulii ise, bu ummet hakkmda onlara 
ri~aleti teblig ettigine dair §ehadet edecektir. Bu husustaki bilgi daha 
once <<Boylece sizi vasat bir iimmet k1ld1k ki, insanlarm uzerine §ahid
ler olasm1z. Peygambe:r: de sizin iizerinize §ahid olsun.n (Bakara, l43) 
ayettn'de 'gec;mi§ti. Biz orada Hz. Nuh (a.s.) ve ummeti ile ilgili hadisi 
tekrarma gerek b1ra.kmayacak §ekilde zikretmi§tik. 

Allah Teala : <<$u halde namaz k1lm, zekat verin.» buyurur ki; -Al
lah'm bu ibiiyiik nimetine O'nun §iikriinti yerine getirmek suretiyle 
mukabele edin. Sizin iizerinize farz k1hnanlan yerine getirmek, vacib 
klld1klarma itaat etmek, haram k1ld1klanm terk etmek suretiyle Al
Jah'm sizin iizerinizdeki hakkm1 yerine getirin. Namaz k1lmak ve · ze
kat vermek bunlarm en onemlilerindendir. Zekat vermek; Allah'm ya
.ratlklarma iyilikte bulunmakt1r. Allah Teala zenginler iizerine fakir
ler igin her sene malmdan az bir k1Sm1m zay1flara ve muhta<;lara ver
mek iizere <;1karmay1 vacib kllffil'§tlr. Nitekim daha once Tevbe sure
sindeki zekat ayetinde (Berae, 60) tafsilatll olarak anlrutilmi§tl. 

«Allah'a sanlm.n Allah'tan yard1m dile.yin, Allah'a giivenin ve 
O'nunla giig bulun. O'dur sizin sahibiniz. Sizi koruyan, size yardlm 
eden ve dii§.manlanmza kaT§! sizi muzaffer k1lacak olan O'dur. ccN"e 
giizel mevla (sahip ve dii§manlanmza kar§I) ne giizel yardimCL» Vii
heyb ibn Verd der ki: Allah Teala §Oyle buyuruyor: Ey Ademoglu, of
kelendigin zaman Beni an ki, ofkelendig;imde seni anay1m. Seni helak 
ettiklerim i~inde helak etmeyeyim. Haks1zhga ugrad1gmda sabret, sa-
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na yard1m1ma raz1 ol. Benim sana yard1m1m, muhakkak senln kelldi
ne yardumndan daha hay1rhd1r. Viiheyb'in bu soziinii ibn Ebu Hatim 
rivayet etmi§tir. Allah Teala en iyi bilendir. Hamd, minnet, giizel ov
gii ve nimet O'nundur. Dlger i§ler:de ve sozlerde muvaffaki~et ve ma'
sfuniyeti O'ndan dileriz. 

Haec suresi tefsirinin sonudur. Allah'm salat ve selarn1 eJendimiz 
Muhammed'e, aline ve ash8ibma olsun, O'nu §ereflendirsin ve ikram 
etsin. Allah Teala sahabeden ve k1yamet giiniine kadar giizellikle on
lara uyanlardan ho§nud olsun. 

HACC . S"ORESiNiN SONU 



MU'MiNUN SURESi 



MU'MiNUN SiJRESi 

(Sure Mekke'de nazil olmU§tUr.) 

Rahman, Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
1 - Mii'minler gen;ekten felah bulmu~lardrr. 
2 - Ki onlar; nama.zlannda hu~u· igindedirler. 
3 - Ki onlar; bo~ sozlerden yiiz gevirirler. 
4 - Ki onlar; zekatlanru verirler. 
5 - Ki onlar; 1rzlann1 korurlar. 
6 - Sadece e~leri ve sag ellerinin malik olduklari 

miistesnadrr. Dogrusu onlar, bunun i<;in de k1nanacak de
@.ldirler. 
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7 - Kim de bundan ba~kas1n1 ararsa, i~te onlar had
di ~anlard1r. 

ler. 
8 - Ki onlar; emanetlerine ve ahidlerine riayet eder-

9 - Ki onlar; namazlann1 korurlar. 
10 - i~te onlar, varis olanlardlr. 
11 - Onlar ki; Firdevs'e varis olacaklard1r ve orada 

ebedi kahc1dlrlar. 

Ger~ek Mii'minler 

imam Ahmed der ki: Bize A:bdurrezzak ... Omer ibn Hatta'b'dan 
rivayet etti ki o, §6yle diyor : 'Allah Rasulu (s.a.) ne vahiy nazi! olrlu
gu zaman onun yiizunun c;evresinde an VlZll>tiSI gibi bir ses i§itiliyordu. 
Bir sure s'onra k1bleye dondu, ellerini kald1rd1 ve: Ey Allah'lffi, bize 
artlr, eksiltme. Bize ikram buyur, bizi hakir k1~ma. Bize ver, bizi mah
rum etme. Blzi tercih et, ba§kalanm bi'ze tercih buyurma. Blzden hO§
nud ol ve bizi ho§nlld eyle, buyurdu, sonra : Bana on ayet nazil oldu 
ki, kim onlan yerine getirirse; cennete girer, buyurdu ve on ayeti bi
tirinceye kadar: «Mu'minler gerc;ekten felah bulmU'§lardir.» ayetleri
ni okudu. Hadisi Tirmizi Te'fsir bolumunde, Nesei de es-Salat bOlu
munde Abdurrezzak kanallyla ~ivayet etmi§lerdir. Tirmizi : Hadis miin
kerdir. Yunus ibn Suieym'den ba§kasmm rivayet et'tigini bilmiyoruz. 
Yunus'u ise tamm1yoruz, demi.~tir. Nesei Sunen'inde der ki : Bi'ze Ku
teybe ibn Said ... Yezid ibn Babenus'dan rivayet etti ki o, §6yle anlat
ml§ :Hz. Ai§e'ye : Ey mu'minlerin annesi, Allah Hasillii (s.a.) nun ah
la!kl nasll idi? diye sorduk da : Allah Rasulu (s.a.) niin ahlak1 Kur'an 
idi, deyip: ccKi onlar namazlanm korurlar.» ayetine ula§mceya kadar: 
<<Mii'minler ger~ekten felah bulmU§lardlr ... » ayetierini okudu ve : i§
te Allah Rasillu (s.a .) niin ahlak1 boyleydi, dedi. Ka'b el-Ahbar, Muca
hid, Ebu Aliye ve ba§kalann;dan rivayete gore Allah Teala Adn cen
netini yarat1p onu eliyle diktiginde ana bakml'§ ve : Konu§, buyurmu§. 
Adn cenneti de : «Mii'minler ger\!ekten felah bulmu§lar<ilr.» demi§. 
Ka'b el-Ah!bar: Allah Teala'mn onlar ic;in ha,zulami§ oldugu §ereften 
dolay1, diye ekler. Ebu Aliye: Allah Teala bunu Kitab'mda inzal bu
yurdu, der. Bu, Ebu Said el-Hudri'den merfu' ola~ak §oyle rivayet edi
:nyor : Ebu Bekr el-Bezzllr, Ml;lhammed ibn Musenna kanahyla ... Ebu 
Said'den rivayet etti ki o, .§oyle demi§tir : Allah TeaJa cenneti altun ve 
gumu§ kerpi·c;ten yaratlp onu dikti, ona; konu§, buyurdu. Cermet : 
«Mu'minler ger\!ekten felah bulmu§lardlr. n dedi. Melekler ona glrdiler 
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ve: Ey :krallann yurdu, miijdeler olsun sana, detliler. Yine Ebu Bekr 
el-Bezzar'rn. Bi§r Ibn Adem kanahyla .. . Ebu Said' den, onun da Hz. Pey-. 
gamber (s.a.) den ri,vayetinde §6yle lbuyurmu§: Allah Teala cenneti 
altun ve :giimii'§ kerpic;ten, s1vas1m miskten yaratti. -Ebu Bekr der 
ki: Bu hadisin ba§ka bir yerdeki rivayetinde §6yle gordiim:- Cenne
tin duvan altun ve giimii:§ kerpic;tir. S1vas1 da misktir. Allah Teala ana; 
konu§, lbuyurdu 'da: Mii'minler geroc;ekten felah lbulmu§lardlr, dedi. 
Melekler : Ey krallarm yurdu, miijdeler olsun sana, dediler. Daha son
ra Be,zzar der ki : Adiyy tbn Fadl di§mda kimsenin hadisi merfu' ola
rak rivayetini bilmiyoruz. 0 ise haf1z degildir, c;ok onceleri olmii§ bir 
hadis §eyh'idir. Hat1z Ebu'l-Kas1m et-Taberani der ki: Bize Ahmed ibn 
Ali. .. ilbn Abbas'tan rivayet eder ki Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyur
mu~tur: Allah Teala Adn cennetini yaratt1gmda, orada hi<; 1bir goziin 
g6rmedigi, hie; bir kulagm i§itmeciigi ve be§erden hi<; kimsenin hatm
na ·ge1meyecek §eyler yarattl. Sonra ona; konu§, buyurdu da Adn cen
neti : «iMii'minler gerc;ekten felah bulmu§lardir,» dedi. Hadi&in isna
dmda bulunan Bak1yye Hicaz'hlardan olup zayiftlr. Yine Taberani der 
ki: Bize MU!hamme'd ibn Osman Ibn Elbu §eybe ... ibn Albbas'tan riva
yet etti ki -ilbn Aibbas hadisi merfu' olarak rivayet ediyor- Allah Te
ala Adn cennetini eliyle yaratmi§, oraya meyvelerini sark1.tlp orada 
nehirler aki·ttiktan sonra ona balmu§ ve : «Mii'minler ge·~ekten felah 
bulmm~.laa-dlr.» demi§ ve §6yle buyurmu§ : izzet'im hakk1 ic;in senin i~n
de hie; bir cimri bana kom§U olmayacaktlr. Ebu Bekr ibn Etbu Diinya 
der ki : Bize iMuhammetl i1bn Musenna el-Bezzar ... Enes (r.a.) den ri
vayet etti ki, Allah 'RasUlii (s.a.) '§6yle buyurmU§ :Allah Tea:la Adn 
cennetini eliyle be,yaz inci, k1rmiz1 yakut ve ye§il zeberced kerpic;leri~
den ya:rattl. S1vas1 misk, c;ak1llan inci, otlan za'feran idi. Sonra ona; 
konu§, buyurdu da o: «Mii'minler gerc;e~ten felah bulmu§lardir.>> de
di. Allah Teala da : izzetim ve celalim hakk1 ic;in sende hie; bir cimri 
bana koffi§u olmayacakt1r, buyurdu. Sonra Allah Rasulii (s.a.) : «Her 
kdm ki, nefsinin tamahkarllgmdan korunabilmi§se; i§te onlar, felaha 
erenlerin ta kendileridir.» (Ha:§r, 9) ayetini tilavet buyurmu§tur. 

Al1ah Teala: <<:Mii'minler 1gerc;ekten felah bulmu§'l8!rdir.» buyurur 
ki, 'bu s1fatlarla nitelenmi§ olan inanmi§ kimseler gerc;ekten kazantm'§
lar, mutlu olmu:~lar ve kurtulu§U elde etmi§lerdir. 

«Ki onlar; namazlarmda hu:§u' ic;indedirler.» ayeti hakkmda ibn 
.A!bbas'tan rivayetle Alri ibn Ebu Talha der ki : Hu§u' i\!inde olanlar; 
korkanlar, siikunet i{!inde olanlard1r. Miicahid, Hasan, Katade ve Ziih
ri'den de boyle rivayet edilmi§tir. Ali i1bn Ebu Talib (r.a.) den riva
yete gore; hU§u', kalbin hu§u'udur. f,brahim en-Nehai de bOyle soyle
mi§tir. Hasan el-Basri der ki : Onlarm hu§u'lan ka1blerinde idi de, lbu-

Tefsir. C. X. F . 348 
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nunla g(izlerini kapad1lar ve mriitevazi oldular. Muhammed ibn Sirin 
der ki: Allah Rasulii (s.a.) niin ashab1 namazda ,gozlerini goge kald1~ 
nrlard1. ccMii'minler ger($ekten felah bu'lmu§lardlr. Ki onlar; namazla
rmda hu§u' il(findedirler.» ayetleri nazil olunca gozlerini secde yerleri
ne indjrdiler. Yine :ibn Sirin der ki : Onlar : Gozii namaz k1ld1gt yeri 
g~mesin. ~ayet bakma itiyadi kazanmi·§ ise bu durumda gozlerini ka
prusm, derlerdi. ibn Sirin'in bu soziinii i'bn Cerir ve ibn Ebu Hatim ri
vayet etmi§lerdir. Sonra ibn Cerir'in :ibn Sirin'den ve Ata :ibn Ebu Re
bMl'tan miirsel olarak rivayet ettigine gore, Allah Rasillii (s.a.) bu 
ayet nazil oluncaya kadar boyle yaparnll§. 

Namazda hu§U.' ancak kalbini namaz i\!in ho§altan, namaz dl§ill
daki :§eylerden namaz sebebiyle vazg~1p sadece onunla me§gul olan 
ve onu ba§ka §eylere tercih edenler hakkmda meydana gelebilir. I§te o 
zaman namaz, ki§i igin b'ir rahat ve goz ayd1nl1gl olur. Nitekim Hz. 
Peygam'oer (s.a.) imam Ahmed ve Nesei'nin Enes'den rivayet ettik
leri bir hadiste §6yle buyurur : Bana ho§ koku ve kadmlar sevdirildi. 
Goz ayd1nl1gi da namazda kllmd1. imam AJhmed der ki: Bize Veki'
n1n ... Eslem krubilesinden bir adamdan rivayetinde Allah Rasulii (s.a.) : 
Ey Bilal, bizi namazla dinlendir, buyurdu. Yine imam Ahmed der ki : 
Bize Abdurrahman ]bn Mehdi'nin... Muhrummed ibn Hanefiyye'den 
rtvayetine :gore; o, §Oyle anlatmi§ : Batbamla beraber ansar'dan bir hi
summizm yamna girmi§tim. Namaz vakti geldi. Ey cariye, bana ab
dest almam igin su gemr; belki namaz k1lanm da rahat ederim, dedi. 
BiZ'i gordii. Bi-z ,bu da·vram§Im ho§ kar§1lamad1k da, ~oyle dedi: Allah 
Rasulii (s.a.) niin : Kalk ey Bilal, bizi namazla rahat ettir, dinlendir, 
dedigini i§ittim. 

Allah Teala : ((Ki onlar bo§ sozlerden, (batildan) yiiz gevirirler.>> 
buyurur k·i, bazilarmm soyledigi gibi bu; §irki, digerlerinin soyledigi 
gibi giinahlar1 (ma'siyetleri) kendisinde hig bir fayda olmayan soz 
ve fiilleri de igine ahr. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette : ((Bo§ ve 
kotii laJ{lrdiya raStladik1an zaman, yiiz ge·virip vakarla gegerler.>> (Fur
kan, 72) buyurur. Katade der ki : Allah'a yemin olsun ki, onlan bun
dan men'edecek, ahkoyacak Allah'm emri gelmi§tir. 

Allah Tea:la: ccKi onlar; zekatlanm verirler.n buyurur. Ayet Mek
ke'de nazil olmakla birlikte '\!Oklan burada maksadm, mallann zekat1 
oldugu gorii§iindedir. Halbuki zekat, Medine'de ve hicretin ikinci se
ne.si farz kilmmi§tlr. Zahir olan odur ki; Medine'de nazil olan, sadece 
zekatm nis3Jbi ve ona has olgiilerdir. Degilse zekatm ash Mekke'de va
cib tidi. Nitekim Allah Teala Mekke'de nazil olmU§ olan En'am suresin
de: ((Hasad edildigi giin de hakk1m verin.n ·(En'am, 141) :buyurmak
tadir. Burada zekattan maksadm nefsin §irkden ve kirlerden temizlen-
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mesi de olabilir. Nitekim ba§ka ayetlerde §byle .buyrulur: ((Onu antan 
felaha ermi§tir §iiphesiz. Ve onu kirletip orten ise; muhakkak ziya
na ugrarni§tir.» (~ems, 9-10), «Mli§riklerin vay haline. Onlar ki ze
kat vermezler.» ('Furssilet, 6-7). Tabii ki bu, ayetin tefsirindeki iki ka
vilden birine ;goredir. Burada nefislerinin temizlenmesi ve mallann ze
k;atl olmak lizere her iki durumun da kasdedilmi:§ olmas1 ihtimal da
hilindedir. Zira mallarm zekati da, nefislerin temi:zlenmesi ciimlesin
dendir. Kamil mli'min odur ki hem ·bunu, hem de onu yapar. En dog
rusunu Allah bilir. 

Allah TeMa: «Ki onlar; 1rzlanm korurlar . .Sadece e§leri ve sag el
lerinin malik olduklan miLtesnact1r. Dogrusu onlar, bunun tgin de ki
nanacak degHd'irler. Kim de bundan ·ba§kasim ararsa; i§te onlar haddi 
a§a.nlardir.» buyurur ki ; mahrem yerlerini haramdan koruyan kimse
ler, hi~ bir zaman Allah'm yasaklami§ oldugu zina veya livataya 
dti:§rnezler. Allah'm kendileri i<;in helal kilmi•§ oldugu e§leri ve sahip 
OlmU§ olduklan cariyelerden ·ba§kasma yakla§rnazlar. Allah'm kendi
sine helal k1lm1§ oldugunu yrupan ise, elbette ay1planmaz ve onun i<;in 
bir rorluk da yoktur. Bu selbepledir ki : ((Dogrusu onlar, bunun i<;in de 
kmanacak degillerdir. Kim 'de bundan (e§ler ve cariyeleTden) lba§ka
sml ararsa; i§te onlar haddi a§anlardir. n buyurmu§tur. ibn Cerir der 
ki : Bi·ze Muhammed tbn Ee§'§ar ... Katade'den rivayet e1tti ki, bir ka
am kolesi ile il:i'§ki kurmU§ ve : Allah'm kitabmdaki «Sag ellerinin ma
l'ik olduklan ~listesnadlr.n ayetini te'vil ettim, ona dayandim, demi§
ti. Kadm, Orner ibn Hatta:b'a getirildi de, Hz. Pey;gamber (s.a.) in as
h3Jbmdan bazi kimseler Hz. Omer'e: Allah'm kitabmdan bir ayeti te'
yil edilmeyecek yonde te'vil etti, dediler. Hz. Orner koleyi surglin et
ti, sa1<;lanm kesti ve kadma : Bundan sonra sen, her bir miisllimana 
haramsm, dedi. Bu, garilb bir haberdir ve isnadmda kopukluk vard1r. 
iibn Cerir bu haberi Ma-ide suresi tefsirinin ba§mda vermi§tir. Halbu
ki buraya daha uy;gundur. Hz. Omer'in kadm1 (mlislliman) erkeklere 
haram et:Jmesi ancak onu maksadmm z1dd1 ile cezalandi;rmaktan i'ba
retti:r. En dogrusunu Allah lbilir. 

imam ~afii - Allah ona rahmet eylesin- ve onun go·r"i.i.§linde olan
lar ((Ki onlar, 1rzlanm korurlar. Sadece e~leri ve sag ellerinin malik 
olduklan mlistesnad1r.n ayetini el He meni getirmenin haram oldugu
na del'il ,getirirler. imam ,;>afii der ki : Bu i§, bu iki k1smm di§mdadir. 
Allah Teala: ((Kim de bundan ba§kas1m ararsa, i§te onlar haddi a§an
lardir.n buyurmu§tur. Onlar imam Hasan ibn Arafe'nin me§hur c·liz'
unde rivaye.t etmi§ oldugu §U hadise dayamrlar : Hasan i1bn Arafe der 
ki: Bana Ali ibn Sabit el-Cezeri. .. Enes ibn Malik'den, o da Hz. Pey
ga•i:nlber (s.a.) den rivayet eder ki §i:iyle buyurmu§tur : Yedi s1mf insan 
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vard1r ki, k1yamet gtinti Allah Teala onlara (rahmet) nazanyla bak
maz. Onlan temize 91karma:z, onlan salih ameller i§lemi§ olanlarla bir 
araya getirmez ve ate§e 'ilk defa onlar1 koyar. Ancak tevbe edenler mtis
tesnadir. Kim Allah'a tevbe ederse, Allah Teala onun tevhesini kabul 
eder. Bunlar: Eli ile istimna eden, livata yapan ve yaplla;n, devamll 
ic;ki i~en, (Allah'dan) yard1m istetinceye kadar ana-bahas1m doven, 
kendisine la'net edilinceye kadar ko~ularma eziyet eden ve kom§U- . 
sunun e§i ile zina edendir. Bu, garib bir hadis olup mec;h.Ul olmas1 se
bebiyle isnadmda bilinmeyen 'bir ravi vard1r. En dogrusunu Allah bl
Ur. 

Allah Teala : «Ki onlar; emanetlerine ve ahidlerine rivayet eder
ler.n buyurur ki, onlara bir §ey emanet edildigi zaman emanete iha
net etmez, bilakis emanetleri ehline tevdi' ederler. Bir ahid veya bir 
anla§ma yapt1klarmda buna uyarlar. Degilse Allah RasUlti (s.a.) ntin 
haklarmda: Mtinat1gm alameti iic;ttir: Konu§tugu zaman yalan say
ler, bir '§ey va'dettiginde va'dinden doner, kendisine bir §ey emanet 
olundugunda ihanet eder, buyurdugu mtinaf1klarm s1fatlan onlarda 
yoktur. 

Allah Teala : ccKi onlar; namazlanm korurlar.,, buyurur ki, ibn 
Mes'ud'un da soyledigi tizere onlar namazlarma vakitlerinde devam 
eder, namazlan vakitlerinde kllarlar. Ibn Mes'ud der ki: Hz. Peygam
ber (s.a.) e sordum ve: Ey Allah'm el~isi, amellerin hangisi Allah'a 
en sev:imlidir, dedim. Vaktinde k1lman namazd1r, buyurdu. Sonra han
gisi? diye sordum : Ana-babaya iyiliktir, buyurdu. Sonra hangisi? de
dim: Allah yolunda cihadd1r, buyurdu. Hadisi Buhari ve Muslim Sa
hih'lerinde tahric etmi§lerdir. Hadisin Hakim'in Mtistedrek'indeki ri
vayetinde: ilk vaktinde k1hnan namazd1r, k1sm1 da vard1r. ibn Mes'ud 
ve Mesruk, ccKi onlar; nama:zlanm korurlar.n ayetinde, namaz vakit
lerinin kasdedildigini soylemi§lerdir. Ebu Duha, Alkame ibn Kays, Sa
id Ibn Ctibeyr ve ikrime de bOyle soylemi§tir. Katade : Vakitlerine, rii
ku' ve secdesine riayet ile devamh k1larlar, demi~tir. Allah Teala bu 
gtizel s1fatlan zikretmeye namazla ba§lami§ ve namazla bitirmi§tir. 
Bu, namazm tisttinltigtine delalet eder. Nitekim Allah Rasulii (s.a.) 
§oyle buyurmu§tur: istikamet tizere olunuz. Ancak bunu tam olarak 
yapamayacaksm1z. Bilin ki amellerinizin en hay1rhs1; namazd1r. Mti'
minden ba§kas1 abdeste itina gostermez. Allah Teala onlan bu gtizel 
s1fatlarla ve bu gtizel amellerle, bunlarl yerine getirmekle niteledikten 
sonra: «I§te onlar varis olanlard1r. Onlar ki; Firdevs'e varis olacaklar
dir. Ve or?.da ebedi kallcidirlar.n buyurur. Buhari ve Mtislim'in Sa
hih'lerinde rivayet edilen bir hadiste, Allah Rasulti (s.a.) §6yle buyur
mu§tur : Allah'tan cenneti istediginiz zaman, O'ndan Firdevs'i isteyin. 
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. Muhakkak o, cennetin en iistiinii ve cennetin ortas1d1r. Cenne.tin ne
hirleri oradan kaynar ve iizeri Rahman'm Ar§'Idlr. ibn Ebu Hatim der 
ki: Bize Ahmed ibn Sinan ... Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayet etti ki, 
Allah Rasillii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Sizden hig kimse yoktur ki 
onun iki evi olmasm: Cennette bir ev ve cehennemde bir ev. Oliip ce
henneme girdigi takdirde cennet ehli onun (cennetteki) evine varis 
olurlar. t~te Allah Tea.la'mn : «i§te onlar varis olanlard1r.>> kavli bu
dur. ibn Ciireyc'in Leys'den, onun da Miicahid'den rivayetinde o, «i§
te onlar, varis olanlard1r.n ayeti hakkmda §i:iye der : Hig bir kul yok
tur ki onun biri cennette, digeri cehennemde iki evi olmasm. Mii'mi
nin cennetteki evi bina edilir, cehennemdeki evi ise Yikillr. Katire ge
lince; onun cennetteki evi yliGl1r ve cehennemdeki evi bina olunur. Sa
id Lbn Ciibeyr'den de bunun bir benzeri rivayet edilmi§tir. Mii'minler, 
kMirlerin (cennetteki) evlerine varis olurlar. Zira onlar Allah'a ibadet 
igin yaratllmi§lardlr. :inananlar Allah'm iizerlerine vacib kllml§ oldu
gp. ibadeti yerine getirip kafirler yaratllmi§ olduklan §eyi (Allah'a iba
deti) terk ettiklerinden Allah'a itaat etmi§ olmalan halinde katirlerin 
ka-zanacaklan nasiblerini mii'minler elde ederler. Mii'minler igin bun
dan daha da iistiinii vard1r ki, Miislim'in Sa:hih'inde Ebu Biirde'nin 
babasmdan, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet etmi§ oldugu 
bir hadiste §Oyle buyrulur: K1yamet giinii miisliimanlardan baz1 kim
seler, daglar misali giinahlarla gelirler. Allah Teala bu giinahlar1 on
lara bagi§lar ve .giinahlan yajhudiler ile h1ristiyanlar iizerine koyar. Yi
ne Miislim'in rivayet .etmi§ oldugu bu hadisin ba§ka bir rivayet'inde 
Allah Teala her miisiimana bir yahudi veya bir h1ristiyan verir de ona: 
i§te bu, senin ate§ten kurtulu§undur, denilir. Orner ibn Abdiilaziz, Ebu 
Biirde'ye babasmm bunu Allah Rasulii (s.a.) nden rivayet ettigine da
ir kendinden ba§ka ilah olmayan Allah adma iig kere yemin ettirdi. 
Ebu Biirde yemin etti. Ben derim ki: Bu ayet-i kerime, Allah Teala'
nm §U ayetleri gibidir: «i§te bu cennetlere kullanm1zdan Allah'a kar
§1 gelmekten sakmanlan mirasg1 kilacagiz.n (Meryem, 63), «i§te o cen
net ki i§lediklerinize kar§Ihk size miras kihndL» (Zuhruf, 72) . Miica
hid ve Said ibn Ciibeyr : Cennet; rumcada Firdevs'tir, derler. Selef'
ten birisi §Oyle demi§tir : Bahgeye, ancak iginde iiziim oldugu zaman 
Firdevs ad1 verilir. En dogrusunu Allah bilir. 

- - - iZAHI - ·----

inanan ve inanmayan Cemiyet 

Sorumuzu bir kere daha tekrarhyoruz .. . Bizatihi bu nite1iklerin 
i:inemi nedir? Ferdlerin, toplumlarm ve insan cinsinin hayatmda bu 
s1fatlar ne deger ifade ederler? ... 
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e<K'i onlar; namazlannda hu§u' i~indedirler.» Namaz k1larken Al
lalh'm huzurunda bulunmamn hu§uu i~erisindedirler. Bumi ·gtiniille
rinden hissetJti'kleri i~in stikun bulurlar ve rahatlarlar. Bu i<;lerindeki 
hu§u' btitiin uzuvlanna kadar yay1llr. Hareket ve fiillerinde kendisini 
gosterir. Allah'm huzurunda bulunmanm vecdi 'i<_;erisine dalar rUihla
ri. Bu ytizden zihinlerindeki biittin me~guliyetler silinir. 0 anda Al
lah'tan ba§kas1yla me~ul olmazlar. Yalmz O'nu dti§tintirler ve O'nun
la bulu§mamn zevki if9erisinde istigraka dalarlar. 0 mukaddes huzfu
da her §ey silinir gozlerinden, kendileri ve ~evrelerinde lbulunanlar. Ar
tlk Allah'tan ba§kasm1 gormezler. Hi\! bir §ey duymazlar. Yalmz 0 
va.rdir. O'nun mtibarek kelammm ];fade ettigi manadan lba§kasmdan 
zevk almazlar. I<; dtinyalan, her ttirHi kirlilikten temizlenir. Uzerlerin
deki \biittin §aibeleri atarlar. Allah'm celal dolu huzurunda i\! dtinya
lannda O'ndan ba§ka bir §ey kalmaz .. . Ve i§te o zaman bo§luga atil
ffil:§ bir zerre, <;1ktlg1 as1l kaynakla birle§ir ve §a§km ruh gidecegi yo
lu g()riir, kimsesiz gontil dostunu tamr ... Ve i§te o zaman Allah'la il
gisi bulunmayan herkes, her §ey ve her k1ymet ktio<;tiliir kaylbolup gi
der. 

e<Ki onlar; · 'bo§ sozlerden ytiz \!evirirler.>l Her §eyin bo§Undan; so
ztin, i:§in, dikkatin ve §Uurun luzumsuz olamndan va·zge~erler. <;iinkii 
mti'm'in gentil; kendi me§'galesiyle doludur. Onu Allruh'm zikrinden ah
lmyacruk, i~ ve dl§ dtinyadaki ayetlerini dti§tinerek celalini tasavvur
dan uzakla§tiracak he.r ttirlti 'bo§ ve luzumsuz §eylerden, eglence ve 
oyundan uzaktlr. Kainatta kar§Ila§Ilan her §ey, her sahne insan zih
nini derinligine me§gUl eder, dti§tincesini harekete ge~irir, vicdamm 
CO§tur~r. Aynca mti'min ki§inin me§gul olmas1 gereken en mtihim bir 
vazifesi vard1r. Akidesi.. . Akidenin miikellefiyetlerini yerine getirerek 
kalbini ternizlemek, vicdamm antmak ve ruhunu tezkiye etmek... Ha
reketlerini akidesine uydurmak ... Imamn .geregi olan iisttin ufuklara 
t1rmanmak igin selbat etmek ... Ma'rufla em'ir, mtinkerden nehiy ko
nusundaki itikadi mtikeUefiyetleri yerine .getirmek. Cemiyet ve ferd 
hayatm1 bozukluk ve sap1kllklardan temizlemek, akidesini korumak 
ve §erefini ayaklar altma ald1rmamak igin gece gtindtiz uyamk bulu
nup dti§manlarma kar§I cihad etmek. ' .. Ve daha say1lmayacak kadar 
\!ok mtikellefiyetler. Mti'min ki§'i, bunlarm hi(! birini unutmaz. Ken
disini hi'<; birinden muaf kabul etmez. 0 , ya farz-1 aym veya farz-1 ki
faye olarak bunlan yapmak zorurida oldugunu .bilir. i§te biittin bun
lar insan enerjisini ve insz.n omriinii doldurmak i~in yeter, artar bi
le. Halbuki insanm hem omrti hem de enerjisi mahduddur. Bunlan ya 
bu §e•kilde hayatm geli§ip ilerlemesi, terakki edip yiicele§mesi i<;in har
cayacakhr. Veya luzumsuz yere eglence ve oyunlarla heder edip gide-
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ce'ktir. Mii'min akidesinin emri geregince omriinii ve enerJ1Slll1; ya
plcl, geii§.tirici ve ilerletici hususlara harcamak zorundad1r. 

Mii'minin de zaman zaman dinlenip ·rahatlamas1 dogru degildir, 
demek istemiyor el.bette. Fakat dinlenip istirahat etmek ayn §ey, bo§ 
§eylerle vakit g~irip gerek'siz §eylerle ugra§mak ba§ka §eydir __ _ 

((iKi onlar; zekatlanm verirler. )) Allah'a yonelip hayatm luzumsuz 
§eylerinden yiiz r;evirdikten sonra zekatlanm da verirler. Zekat kalbi 
ve mall temizler. Kalbi cimrilikten ant1r ve ruhu yiiceltir. §eytanm 
ileTiye siirdiigii fakirlik vesvesesinden uzakla§tmr. Allah'm nezdinde
ki mttkafata guvenmeyi te'min eder. Mall temizler, ze.kattan arta ka
lan malm helal olmasm1 saglar. HelaJ olup olmad1g1 konusunda hir; 
bir §iiphe b1rakmaz. Diger yandan zekat, cemiyeti her tiirlii ahlaksiz
llklardan ve bozukluklardan korur. Liiks ve israf1 onler. Ferdler i~in 
sosyal sigorta oldugu gibi, toplumlar i~in de sosyal garanti unsurudur. 
Cemiyetteki acizleri korur ve boylece cemiyette anai"§i ve dag1lmayr 
onler. 

ccKi onlar; 1rzlanm korurlar.n Bu; hem ruhun temizlenmesi, hem 
aienin ve cemiyetin armmas1d1r. Ruhun, aileriin ve toplumun her tiir
lii fenahktan korunmas1d1r. Fenahklardan mahrem yerlerini koruya
rak temizlenirler ve boylece goniilleri helal olmayan noktalara asil
maktan korunmu§ olur. Soyun, ailenin ve cemiyetin hesabs1z mahvol
maslm ve §ehevi duygularm patlamasm1 onler. 

Hesabs1z olarak §ehevi duygulara kap1lm1§ olan toplumlar, ma:h
volup yilnlmaya mahkum olan toplumlardu. Zira §ehvetin kol gezdigi 
bir cemiyette aile yuvasmm huzurundan, evlerin mahremiyetinden 
soz edi'lemez. Hal1buki toplum yap1smdaki ilk birlik; evdir. Bir yavru
nun dogarak .geli§me basamagmda ilerledigi yegane yuva aile yU.va
Sldl:r. Onun i~in aile yuvasmm emniyet'inin, 'g'iiveninin, temizliginin ve 
istikrarmm korunmas1 gerekir. Ve ancak 1boylece bir yavrunun emni
yet i~erisinde ya§ayrp geli§e:bilecegi bir yuva olabilir. Ve ·bOyle bir ha
vada ancak anne ile baba birbirine gii•venir ve yuvanm korunmasm1 
te'min edebilirler. Yuvada yeti~mek iizere olan varllkJ.an da koruya
bilirier. 

§ehvetin a•labildigine yaygmla§tlgl bir cemiyet, ins~nllk basamak
lannda a§ag1ya dogru dii§en pis bir cemiyettir. insanllgm yiiceligini 
gosteren §a§maz Ol~ii, insan iratlesine hakim olmak ve onu yenmektir. 
F1tri saikleri diizene koyarak, temiz ve verimli bir §ekilde tanzim et
mekti:r. Boylece yavrular geldikleri ctiinyadan mahcub olarak tekrar 
eski aleme dornnek istemezler. Her r;ocuk, o tertemiz yap1s1 ve fitra
tlyla babasm1 tamr ve onu taklide kalkar. Ve boylece her yavru an
ne ve babasmm kim oldugunu bilir. Bir hayvan gibi 9iftle§mek ir;in ve 
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ilkah arzusuyla online ,gelen di~isine sald1rmaz. Ve bir hayvan gibi, 
~tikan yavrunun nereden ve nas11 91ktlgrm bilmeden ge~tip gitmez. 

Burada Kur'fm-1 KeTim, ki~ilerin hayat tohumunu emanet ede
cekler'i temiz yerleri bize gosteriyor : «Sadece e§leri ve cariyeleri mi.is
tesnadir. Dogrusu bunlar yerilemezler.» E.~lerin mustesna olmas1 ko
nusu tart1~ma goturmedigi gi'bi, §U:pheye de mahal vermez. Bilindigi 
gibi me~ru' .bir yoldur bu. Cariyelik konusuna gelince; bu noktamn bi
raz a·g1klanmas1 gerekir. 

Bu tefsirin ikinci cildinde kolelik meselesi konusunda olduk9a ge
ni§ bilgiler vermeye '9ail§'tlk. Ve orada belirttik ki : islam'm geldigi 
as1rlarda ).{olelik nizam1 butun yeryU:zunde cari idi. Harp esirlerini kO
lele§tirmek adeti devletler aras1 bir kaide idi. Bunun igin ~evresinde 
buyuk bir dii§man kitlesiyle kar§I kar'§Iya bulunan i:'slam'm, kendisi
nin kar§Isma madde gucuyle di'kilen dU:•§manlarma kar§I sava§ verir
ken tek ba§ma bu nizam1 kokten kald1rmak imkam yoktu. Zira ken
disi du~manlanndan ald1g1 esirleTi kolele§tirmeyip serbest b1rakacak el
sa dahi dU:§manla.nmn kendisinden ald1gr musluman esirleri kolel~
tirme ameliyesi surup gidecekti. Bu yuzden k6lelik duzenini kokten 
kald1rmad1. Ancak islam, sava§ta esir du§enlerin di§mda her turlu ko
lelik kaynaklanm kuruttu. Ve .butun insanlrga kolelik meselesine bir 
gare bulmak ve devletler aras1 bir anla'§mayla bunu tanzim etmek im
kamm saglad1. 

i~te bu yuzden islam karargahma birtak1m kadm esirler geliyor
du. Kafl§lhkh muamele kurallan geregince, onlan kolele~tirmPk icabe
diyordu. Ve bu kale kad1..-:Iann (cariyelerin), nika.hh e§lerin serviyesi
ne '91kmama'lan gerekirdi. Bunun uzerine islam <?nlan cariye olarak 
ahp Slrf sahiplerinin buyrugunda kalmalanm mubah klll!IU~tl. Ancak 
herha11!gi bir sebeple hurriyetine . kaVU'§anlar mustesna idi. Ki zaten 
islam, kolelerin hurriyetlerine ka'VU§malan i~in pek ~k yollar koy
mU§tur. 

Oyle samyoruz ki bu cariyeleri cariye edinmenin Jgoz onunde :bu
lundurulan 'bir ba.§ka sebebi de, bizzat esir du~mU:§ olan kadmlann fit
ri ihtiy8.:c;larma cevab vermektir. Boylece gunumuzde koleligin yasak
lanrni§ ve kaldmlm1~ olmasma ragmen havpte esir dU:§mti'§ kadmla
rm kar~1 cinsten erkeklerle ihti1atl sonucu ortaya glkan cinsi ahlaksiz
h:klarm ve anar~inin yay1Imas1 engellenmi§ olma'ktad1r. Hal'buki is
lam, cinsi anar~inin yay1lma~m1 asia hO§ kar§Ilamaz. Ve bOylece bir 
sure sonra A1lah'm izniyle onlar da hurriyetlerine k1ivu§uncaya kadar 
be.§eri isteklerini tatmin etmi§ olurlar. Cariye birg'Ok yollarla hurriye
tine kavu.§abilir. Mesela efendisine 'bir ~ocuk dunyaya ,getir'irse erfen
disi oldugu zaman o ~ocuk dunyaya getirmi§ olan cariye hurriyetini 
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kazanmi§ olur. Aynca efendisi kendi istegi ile veya i§ledigi bir kab~
hatin keffareti olarak onu ·azad edecek olursa yine hurriyetini elde et
mi§ olur. Cariye efendisinden belli bir me~lag ka!'§Ihgi sahverilmesi 
konusunda bir anla§ma yaparsa ve onu efendisine verirse yine hur 
olur. Veya efendisi cariyenin yuziine tokatla vuracak olursa, bunun 
keffareti de cariyenin azad edilmesidir. 

Her halukaroa o giil.lkii cemiyette sava§ esirlerini kolele§tirmek 
gelenegi muvakkat ve zaruri bir gelenekti. c;unku butun dunyada sa
Va§· esil'lleri kolele§tiriliyordu. Ve buna misliyle mukabele etmek icabe
derdi. Binaenaleyh Islam'm sadece kendisini ilgilendiren ve sosyal bir 
duzenlemeyi gerektiren cuz'i bir konu degildi. 

«Kim de bunun otesini isterse ~uphe yok ki onlar haddi a§anlar
dir.» E§inden ve cariyesinden ba§ka bir §ey isterse, bunun. otesinde hi<; 
bir yol yoktur. Bunu isteyen ki§i normal smm a§mi§ ve yasak sahaya 
girmi.§ olur. Ne nikah, ne de sava§la helal k1lmmam1§ olan mahrem 
noktalara tecavu·z etmi§ olur. Bu durumda yasak bir sahada otlandi
gmi bilen nefis bozulur, beraberinde aile yuvaslm da bozar. c;unku 
onun igin guven kaynag1 ve te'minat unsuru kalmaz. Cemiyet haya
tl da bozulur, zira her yandan uzerine ii§ii§en canavarlar onun koy
dugu s1mrlan y1karlar ve delik de§ik ederler ki Islam bu noktada son 
derece dikkatli da vramr. 

«Onlar ki; emanetlerine ve sozlerine riayet ederler.» Gerek ferd
ler olarak gerekse toplumlar o1arak verdikleri soze riayet eder, ema
netlere hiyanet etmezler. 

Hem ferdin, hem de cemiyetin omuzlarma yuklenmi§ olan pek 
<;ok emanet vard1r. Bunun ba§mda da f1trat emaneti gelir. Zira Allah 
insanoglunun f1tratlm dogru olarak yaratmi§tlr. Ve insanoglunun fit
rat! bir par<;asl oldugu kainat kanunlanyla son derece uyu§ur. Insan
oglunun <;evresinde gordugu butun varhklar, Yuce Yaratamn birligine 
ve yarat1c1hgma delalet eder. Zira iginden gelen bir his, ona ve <;ev
resine hukmeden kanunlarm aym kanunlar oldugunu bildirir. Aynca 
bu mevcudatl idare eden kanunlan se<;en iradenin tekligini ona say
ler. Mu'minler bunun ir;in o buyuk emanete riayet ederler, kendi fit
ratlarmm dogru yoldan sapmasma musaade etmezler. Boylece mu'mi
n'in f1trat1, kainatm Yara:t1c1smm varhgma ve birligine ~ahadet eden 
emanetlere hiyanet etmez. Geriye kalan butiin emanetler ise bu bu
yuk emanetin ardmdan ve ona bagh olarak geli§ir. 

· Ilk ahid de, f1trattan almmi§ olan ahiddir. Ki bu ahidde Allah, in
san f1tratma kendi varhgm1 ve birligini bildirmi§tir. I§te butun ahid
ler ve sozler, insan fltratmdan almmi§ olan bu ahde bagh olarak ge-
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li§ir. Mii'minin borougu her ahdin .§ahidi Allah'tlr. Ve bunun ic;in mii'
min ahde vefa gosterirken Allah'tan korkar ve O'ndan sak1mr. 

islam cemaatl hem umumi manadaki emanetlerden sorumludur 
hem de Allah'a verdigi ahidden. Tabiat1yla bu ahde bagh olarak geli
§en sarumluluklar da aym §ekildedir. Ayet-i Kerime, nassm hududu
nu geni§ tutarak k1saca her emaneti her ahdi ic;ine alacak tarzda hii
kiim bildiriyor. Ve mii'minlerin emanetlerine ri'ayet ettiklerini, sozle
rini tuttuklanm bildiriy'Or. ~u halde nitelikler her zaman ve her yer
de mii'minlerin nitelikleridir. Miisliimanlar bu emanete riayet etme
dikleri, verdikleri sozleri tutmad1klan zaman, asla toplum hayatl dog
tu istikameti bulamaz. Bir cemiyette ortak hayat i\!in k'onulacak te
mel kaidelere he:ckesin baglanmas1, gii•venmesi 'Ve dayanabilmesi i\!in 
ahde vera ve emanete riayet prensi:bi zaruridir. 

<lOnlar ki; namazlarma devam ederler ... >> Temlbelliklerinden otii
rii na:mazlanm gec;irmezler. Hi\! bir vakit onu ihmal etmezler. Ve na
SI! nama:z k1Imalan gerekiyorsa, onu oylece k1larlar. Vaktinde farzla
nm ve siinnetlerini yerine getirerek namazlanm eda ederler. Adab ve 
erkamm .lmsursuz olarak yerine getirirler. Namazlanm k1larken canll
hk ve g(im1lden bir istigrak hruvalS1 i\!inde ki§inin vicdamm harekete 
gec;iren bir duygu ile krlarlar. ~iiphesiz ki namaz, kul ile Yarat1c1 ara
smda bir bagd1r. Ve bu baga riayet etmeyen, yerinde kullanmayan, hie; 
bir zaman insanlarla kendisi arasmdaki baglant1Iara da riayet etmez. 
Ha:lbuki insanm i\! diinyasmm sadakatini ifade eden ger~ek bir bag
dir bu. Mii'minlerin s1fatlan namaa;la ba§lad1g1 gibi namazla yine son 
buluyor. Ve boylece namazm, iman yap1smdaki yerinin onemine i.~a

ret edilmi§ oluyor. Zira namaz, ibadetin ve Allah'a yoneli§in en iistiin 
ve miikemmel §ekUdir. 

4te bu ozell'ikler, kurtulu§a eren mii'minlerin ki§iligini belirr'tmek
tedir. Aynca mii'min cemiyetin ve onun ya§a'digi hayat tarzmm hu
sU.Siyetlerini belirtmek ic;in kesin neticeleri ·bulunan ozelliklerdir bun
lar. Evet, insanm insanhg1na yarn§an Allah'm ona sundugu lutuf ve 
ihsaruara u~gun dii§en, ilerlemesi gereken kemal basamaklarmda yi.i 
riimesini saglayan ideal bir hayat ic;in. Yiice Yaratlc1 mii'minin hay· 
vanlar gibi ya§amasm1, onlar gibi yeyip, ic;ip eglenmesini asia irade 
buyunnami§tlr. 

insa:noglu ic;in takdir edilmi§ bulunan kemal mertebesi mademki 
bu yeryiizlindeki hayatta tam ola:rak gen;ekle§ememektedir. Bunu g6z 
oniinde bulunduran Yiice Allah, hak yolda yiiriiyen mii'minlerin mu
kadder olan hedefe ula§malanm, orada ebediyet diyarmda, sonsuzl 
aleminde korkusuz, tasas1z emniyet ic;inde hi<y bitmeksizin devam ede 

M!i 

ist 

de 

mi 
m: 

02 

ye 

Dt 
nE 
et 

61 

le 

biJ 
ku 



Mli'minOn 12-16) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 5555 

istikrar i\!erisinde belirtilen hedefe vas1l olmas1m irade buyurmu§tur : 
«i.~te onlar varis olanla.nn ta kendileridk. 
Ki onlar firdevs cennetine varis olacaklard1r. Ve onlar bu.p.un i~in

de ebediyen kahrlar.n 
i§'te Allah'm mii'minle_re nasib ettigi kurtulu§un son hedefi. Bir 

mti.'minin bundan sonra arzu eldebilecegi hi~ bir gaye ve erne! ibulun
ma:z. (Seyyid Kutub, Fi Z1liH'il-Kur'an, X, 299-305) 

---oOo---

12 - Andolsun ki Biz, insan1 <;amurdan, suzme bir 
ozden yarattlk. 

13 - Sonra da onu nutfe halinde saglam bir yere 
yedel?tirdik. 

1'4 - Sonra nutfeyi fbir kan p1htis1 haline getirdik. 
Derken o kan plhtismi bir <;ignemlik et yaptik. Bir <;ig
nemlik et par<;as1n1 kemik olarak yarattlk. Kemiklere de 
et giydirdik. V e sonra onu apayn bir yaratlk yaptlk. Y a
ratanlann en giizeli olan Allah'1n l?an1 ne y11cedir. 

15 - Sonra siz, bunun arkas1ndan hi<; ~uphesiz ki 
oleceksiniz. 

16 - Sonra siz, k1yamet gun11nde muhakkak dirilti
leceksiniz. 

insamn Yarahh§I 

Allah Teala insanm yaratill§Imn ba§langicimn ~amurdan, sti.zme 
bir ozden oldugunu haber verir. Bu, Adem (a.s.) dir. Allah Teala onu 
kuru bir ~amurdan, ClVIk bir bal~1ktan yaratml§tlr. A'me§'in Minhal 
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ibn Arnr kanallyla... ibn Albbas'tan rivayetine gore; ((<;amurdan sii
zillm~ bir ozden yaratt1k.)) ayetinde, suyun saf1, halisi kasdedilmek
tedir. Miicahid ayetteki ( ~l>L ) kelimesini; Adem (a.s.) in meni
sinden, olarak ac;1klam1§tlr. ibn Cerir der ki: Adem'e c;amur admm 
verilmesi, ancak onun c;amurdan yarat1lm1§ olmas1 sebebiyledir. Ka
tade ¢yle diyor : Adem c;amurdan \!ekilip s1ynlmch. Bu, anlam itiba
nyla daha aylk ve ayetin akl§ma en yakm olamd1r. Muhakkak ki Adem 
(a.s.), yapl§kan bir gamur'dan yaratllm1§t1r ki o kuru bir ~amur, c1v1k 
oir balc;1ktand1r. Bi:iylece o t'opraktan yaratllml§tlr. Nitekim Allah Te
ala ba§ka biT ayette §6yle buyurur : ((Sizi topraktan yaratml§ olmas1 
O'nun ayetlerindendir. Sonra siz hemen (yeryiiziine) yay1llp bir (er) 
insan oldunuz,)) (Rum, 20). imam Ahmed der ki : Bize Yahya ibn Sa
id ... Ehu Mu·sa'dan, o da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet ediyor ki 
§Oyle buyurmu~tur: Muhakkak Allah, Adem'i biitiin yeryiiziinden 
aNU<;la·d1g1 bir avu<; (topraktan) yaratml§tlr. Ademogullan ye:ryiiziin
den (almml§ olduklan topraga) gore dogarlar. Onlardan kn'illl'Zl, si
yah, beyaz ve bunlar arasmda olanlar, pis (<;irkin) ve temiz, bunlar 
arasmda vlanlar (ye:ryiiziinden almml§ olduklan topraklara gore) do
garlar. Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi muhtelif kanallardan olmak iize
re Avf el-A'rabi'den yukardakine benzer §ekilde rivayet etmi§lerdir ki, 
Tirmizi hadisin hasen, sahih oldugunu si:iyler. ccSonra da onu nutfe 
halinde saglam bir yere yerle§tirdik.)) ayetindeki zamk, biitiin insan 
cinsine di:iner. Nitekim §U ayetlerde de boyledir : ((insam yaratmaya 
da c;amurdan ba.l}laml§tlr. Sonra onun soyunun bayag1, zaytf bir su· 
yun oziinden (nutfeden) yapml§tlr.)) (Secde, 7-8), ((Sizi bayag1 bir SU
dan Biz yaratmad1k m1? Onu saglam bir yere yerle§tirdik -ki rahim 
bunun i•c;in haz1rlanm1§t1r.- Belli bir siireye kadar buna giiciimiiz ye
ter. Bunu Biz takdir ettik, ne giizel takdir edenleriz Biz.)) (Miirselat, 
20-23). Yani biz onun ic;in bilinen bir sure, muayyen bir ecel takdir 
buyurmu§uzdur. Sonunda kuvvetlenir, bir halden ba§ka bir hale, bir 
s1fatdan ba§ka bir s1fata donii'§iir. Bu sebepledir ki burada : ((Sonra 
da nutfeyi -bir kan p1htls1 haline getirdik.)) buyurmu§tur. Nutfe; erke
gin sulbllnden -ki erkegin sul,bii sut1d1r- ve kadmm gi:igsiinden -bo
yun kemigi ile memeleri ara-smdaki gogiis kemikleridir- tazyikle <;I
kan sudur. i§te bu nutfe, uzun bir siiliik §eklindeki k1rm1z1 bir kan 
p1htm1 haline gelir. Allah Tea.la : ((Derken o kan p1ht1Sm1 bir <;ignem
Hk et yaptlk.)) buyurur ki o, §ekli ve hatlan olmayan bir et parc;as1 
gibidir. ~Bir .c;ignemlik et parc;asm1 kemik olamk yaratt1k. Kemiklere 
'de et giydirdik.)) -Ona kemikleri, sinirleri ve damarlan ile ba§, el ve 
ayak sahibi bir §ekil verdik. Ba§kalan ayetteki cckemikler)) anlamm
daki ( L.lb:. ) kelimesini tekil olarak okumu§lardlr. ibn Abbas bu-
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nun bel kemigi (omurga) oldugunu sayler. Ebu ez-Zinfl.d' kanahyla ... 
Ebu Htireyre'den rivayet edilen sa~hih bir hadiste Allah Ra·sulti (s.a.) 
§Oyle buyurmu§tur: Ucbti Zeneb dl§mdaki .Ademoglunun btittin cesedi 
~tirtiyecektir. Ademoglu ondan yarat1lm1§tlr ve k1yamet gtinti yaratl
h§l ondan terkib olunup birle§'tirilecektir. 

«Kemiklere de et giydirdik.>> Bunlarm tizerine onu gizleyecek, gti~
lendirecek ve kuvvetlendirecek et koyduk. «Ve sonra onu apayn bir 
yaratlk yaptlk.>> Sonra ona ruh tifiirdtik, hareketlendi, kulak, g-Oz, id
rak, hareke•t ve deprenme sah~bi bamba§ka bir yaratlk oldu. «Yara
tanlarm en guzeli olan Allah'm §am ne yticedir.>> ibn Ebu Hatim der 
ki: Bize Ali ibn Htiseyn ... Ali i'bn Ebu Talib (r.a.) den rivayet ediyor 
ki o, §Oyle demi'§tir: Nutfenin dort ay1 tamamland1gmda ona bir me
lek gonderilir de, ona ti~ karanhk i\!'indeyken ruhu tiftirtir. I§te Allah 
Teala'nm : c<Ve sonra onu apayn bir yaratlk yapt1k.>> kavli budur ki, 
ona ruh tiftirillmesi kasdedilmektedir. Ebu Said el-Hudri'den rivayete 
gore; bu, ruh tiftirtilmesidir. ibn Alhbas da burada ruhun kasdedildigi
ni sayler. 'Mticahid, ikrime, f;)a'bi, Ha'San, Ebu Aliye, Dahhak, Rebi' ibn 
Enes, Stiddi ve ibn Zeyd de bo,yle soylemi'§ olup, ibn Cerir bu aglkla
mayt tercih etmi§t'ir. Avfi'nin ibn Ablbas'tan rivayetinde ise, burada 
onun ~ocuk olarak dogu§una kadar lbir halden ba~ka bir hale naklolun
masi kasded1lmektedir. Sonra yeti§ip ktigtik <;ocuk olur, sonra ri.i'§de 
erer, sonra geng, sonra yeti~kin, sonra ihtiyar ve sonra da pir-i fani 
olur. Katade ve Da:hhak'tan da bu gori.i§i.in benzeri rivayet edilmi§ 
olup, yukardakine z1d degildir. 'Zira btittin bu durumlar ve bu durum
lar arasmda onun naklolunmas1 ancak ruh tiftirmesinin ba§lang1Cm
dan itibaren ba§lar. En dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed Mtisned'inde der ki: Bize Ebu Mmlviye ... Abdullah 
ibn Mes'ud'dan rivayet eder ki, onlara sa::hk ve masduk olan Allah 
Raswu (s.a.) §6yle halber vermi§: Muhakkak sizden birinin annesi 
karnmda yarad1h§1 k1rk gtinde toplamr. Sonra ayru surede bir kan 
p1ht1S1, sonra aym stirede bir gignem et olur. Soma ona melek gon
derilir de, ona ruhu tiftirtir. Melege §U dort kelime emrolunur : R1zk1, 
eceli, ameli ve mutlu mu yoksa mutsuz mu oldugu. Kendinden ba.'§ka 
ilah olmayana yemin ederim ki; muhakkak sizden biri cennet ehlinin 
amelini i§ler de, cennet ile onun arasmda ancak bir kulag kallr. I§te 
o zaman (hakkmda yaz1lm1§ olan) kitab ona tisttin gelir de, onun 
amelleri cehennem ehlinin amelle['i ile tamamlamr ve cehenneme gi
rer. Muhakkak sizden biri cehennem ile arasmda ancak bir kula<; ka
lmcaya kadar cehennem ehlinin amellerini i§ler de, kitab onu ge<;er 
ve ameli cennet ehlinin ameli ile biter ve cennete girer. Hajisi Buhari 
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ve Muslim, Siileyman Ibn Mihran el-A'me§ kanahyla tahric etmi§ler
dir. 

i'bn E'bu Hatim der .ki: Bize Ahmed ibn Sinan ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan rivayet eder -ki o, §6yle dem'i§tir: Muhakkak nutfe rahime 
dfr§tiigii zaman her bir kil ve tunaga u~ar. Oralarda klTk g(in kahr. 
Sonra rahime iner ve bir kan pihtlsi olur. Y·.Vne imam Ahmed der ki : 
Bize Hiiseyn Lbn Hasan'm .. . Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetine gore; 
o, §Oyle anlatmi§tlr: Allah Rasulii (s.a.) asha'bi ile konu§urken bir ya
hudi ona ugrad1. Kurey§: Ey yahudi, muhakkak §U, kendinin peygam
ber oldugunu samyor, dediler. Yahudi : Ben ona oyle bir §ey soraca
gim ki, onu ancak bir peygamber bilehil'ir, dedi, Allah Rasulii (s.a.) ne 
geldi, oturdu ve §6yle dedi : Ey Muhammed, insan neden yaratlhr? 
AllaJh Rasulii (s.a.) : Ey ya1hudi, yaratllan herkes erkegin nutfesi ile 
kadmm nutfe'sinden yaratrllr. Erkegin nutfesi kahn bir nutfe olup ke
mik.ler ve sinirler ondandir. Kadmm nutfesi ise ince 'bir nutfe olup e•t 
ve kan ondandir, buyurdu. Yahudi kalkip: Senden oncek1ler de boy
le soylerdi, dedi. imam Ahmed der ki : Bize Siifyan'm ... Huzeyfe ibn 
Useyd ·{Esid) el-Grfari'den ri•vayetinde o, Allah Rasulii (s.a.) nii §Oyle 
buyururken i§itmi§: Nutfe rahimde kirk gece kaldiktan sonra melek 
onun Y'amna girer ve : Rabbim, · nedir? Mutlu mu yoksa mutsuz mu? 
Erkek mi, di§i mi? der. Allah Teala buyurur ve o iki melek yazarlar. 
Nedir? Erkek mi yoksa di§'i mi? derler, Allah Tea.J.a buyurur onlar ya
zarlar . . onun ameli, eseri, (ugrayacagi) mU'sibeti ve nzki yaz1hr, s6n
ra sayfa diiriiliip kapatihr. Ondakilere hi~ bir §ey eklenmez ve hi\! bir 
§ey eksiltilmez. Haldtsi IMiislim Sahih'inde S:iifyan ibn Uyeyne'den, o 
da Amr Ibn Dinar'dan yukardakine benzer §ekilde rivaye1t etmi§tir. 
Ba!§ka kana.Hardan o.lnutk ii·Z'ere de E'bu Tufeyl Am1r i:bn Vesile'den, o 
da Huzeyfe ibn Esid Ebu Seriha el-Gi•fari'den yukardakine 'benzer §e
kilde ri·v~yet edilmi'§tir. En dogrusunu Allalh ibili!r. Hafiz Ebu Bekr el
Bezzar der ki : Bize Ah'med · :tbn Abde'nin.. . Enes'den rivayetinde Al
lah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : 

Muha·kkak AHah ra.hime bir melek gorevlendirir de : Ey Rabb 
nutfedir, ey Rabbim, bir kan pihtlsidir, ey Rabbim, bir ~ignen et · • 

der. Allah 'Teala onu yaratmay1 takdir eyledigi, istedigi zaman me1e : 
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Ey Rabb1m erkek mi, yoksa di§i mi? Mutsuz mu yoksa mutlu mu? Riz
kl ve eceli nedir? diye sorar ve boylece annesinin karnmda (bunlar) 
yaz1llr. Hadisi Buhari ve Miislim Sahih'lerinde Hamma.ct ibn Zeyd ka
nahyla tahric etmi§lerdir. 

Allah Teala: «Yaratanlann en gU.zeli olan Allah'm §am ne yi.ice
dir.>> buyurur. Allah Teala bu nutfeyi bir ha.lden ba§ka bir hale, bir 
§ekilden ba§ka bir §ekile ~evirip yaradill§l mukemmel, dti21gtin bir in
sam. haline gelinceye kadar ki yaratmasmda kudreti ve lutfuim zik
tettikten sonra: «Yaratanlarm en guzeli olan Allah'm §am ne yi.ice
dir.» ibuyurmu§tur. ibn E·bu Hatim der ki : Bize Yunus ibn Habib'in ... 
Enes'den rivayetinde ·Ome·r ibn Hattab (r.a.) §oyle demi§tir: DOrt yer
de ben Rabb1ma, Rabb1m da bana muvafakat etti. «Andolsun ki Biz, 
insam ~amurdan, suzme bir ozden yarattlk. >> ayeti nazi! oldu da, ben: 
«Yaratanlann en guzeli olan Allah'm §am ne yucedir.» dedim ve «Ya
ratanlarm en guzeli olan Allah'm §am ne yucedir.» ayeti nazi! oldu. 
Yine ibn Ebu Hatim der ki: Bize babanun ... Zeyd ibn Sabit el-Ansa
ri'den rivayetinde o, §6yle anlatmi§: Allah Rasulu (s.a.) bana «Ve son
ra onu apayn bir yara.tik yaptlk.>> k1smma gelinceye kadar «Andolsun 
ki Biz, insam ~amurdan, suzme bir Ozden yarattlk.>> ayetini yazd1rd1. 
Muaz: «Yaratanlarm en guzeli olan Allah1'n §am ne yucedir.>> dedi. 
Allah Rasulu (s.a.) gtildu. Muaz ona: Ey Allah'm el9isi, ni~in gtildtin? 
diye sordu da: «Yaratanlarm en guzeli olan Allah'm §am ne yucedir.>> 
ile ayet bitririldi, buyurdu. Hadisin isnadmda bulunan Yezid el-Cu'fi 
ge~ekten zay1f bir ravidir. Onun haberinde §iddetli bir munkerlik var
dir. Zira bu sure, Mekke'de nazil olmu§tur. Zeyd ibn Sabit ise sadece 
Medine'de vahiy yazmi§tlr. Muaz ibn Cebel'in islam'a girmesi de aym 
§ekilde Medine'de olmu§tur. En dogrusunu Allah bilir. 

«Sonra siz, bunun arkasmdan (yani yoktan olan bu yaratlli§tan 
sonra) hi9 '§tiphesiz ki oleceksiniz. Sonra siz, k1yamet gununde (ahi
ret diriltilmesi ile) muhakkak diriltileceksiniz .. >> «I§te Allah yeni bir 
ahiret hayatm1 da tekrar yaratacaktlr.>> (Ankebut, 20). Burada ah.ire·t 
gunu, rUhlarm ve cesedlerin kalkmas1, diriltilmesi kasdedilmektedir. 
Biitun yarat1klar hesaba 9ekilecek, her amel sahibi amelinin kar§Ill
gim tam olarak alacakt1r. Ameli hay1r ise bulacag1 hay1r, ameli §er 
ise bulacag1 da §erdir, kottiluktur. 

----~ i Z A HI -----

insamn, yaratlll§ de,vreleri bak1mmdan dokuz merhaleden g~tigi 
bilinmektedir. 
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Birinci Merhale: ccBiz insam ~amurdan, suzme bir ozden yarat
bk.» ayetinde ifade edilmektedir. Bu ayette g~en ( ~)\.... ) kelime
si; hulAsa ve sriizme, manasma gelmektedir. Mufessirler burada g~en 
cdnsan» kelimesi lie kimin kasdedildiginde ilhtilM etmi§lerdir. ibn Ab
bas, ikrime, Katade ve Mukatil (r.a.) e .gore, bu ayette ,g~en insan, 
Adem (a.s.) dir. <;unku Adem (a.s.) ~amurdan siiziilmii.§, onun nesll 
olan daha sonraki insanlar ise hakir bir sudan yaratm1§t1r. Sonra biz 
ayetteki insan kelimesinden kinaye yoluyla Ademoglu manasma gelen 
((insanl» kasdediyoruz ki, bu manada ccinsan» kelimesi hem A.dem'i 
hem de onun nesli olan diger insanlan kapsamaktad1r. Diger bir kl· 
srm mufessirlere gore; bu ayette ge~en insan, A.ctem (a.s.) in nesl1dir. 
Yine lbu ayette g~en. (' ~ ) ~amur kelimesi ise Adem (a.s.) in ismi
dir. Bu ·gorii§e ,gare buradaki ( ~)L. ) kelimesi; jnsamn bedenine 
dagllml§ olan ~amurdan dogma pa~ac1klard1r. Bu par~ac1k}ar birle§e
rek meni torbalarma .geldikleri zaman meni olurlar. Bu tefsir ccinsam 
yar81tmaya ~amurdan ba§lad1. Sonra onun neslini bir o~en, hakir bir 
sudan yaptl.» (Secde, 7) ayetine de uygun dii§mektedir. insanm ~a
murdan bir suzmeden yarat1ldigm1 §Oyle ~1klamak da miimkundur. 

· insan meniden dogmaktathr. Meni ise sindirim zincirinin dorduncii 
brusamagmdan sonra vucuada kalan yararh maddelerden dogmakta
dlr. Bu maddelerin besinlerden dogdugunu, besinlerin ise hayvani ve 
nebati oldugunu, hayvani besinlerin de nebati besinlerden dogdugunu 
bilme.kteyiz. Bu bitkilerin de, toprak ve suyun oziinden meydana gel
digini hatlrlarsak, insanm ger\!ekte ~murdan, suzme bir ozden dog
dugunu daiha iyi aruanz. Sonra bu suzme, \!e'§itli yarabll§ merhalele
rinden g~erek meni olur. Bu te'vil ayetin lafzma uyrgun oldugu gibi, 
herhanJgi bir zorlamayt da gerektirmemektedir. 

ikinci Merhale: ccSonra da onu nutfe halinde saglam bir yere yer
le§tirdik.» ayetinde ifade edilen merhaledir. insanm yaratlh§mm ba§
tan buraya kadar g~en seyrini once ~amur, sonra ba:balann belinde 
meniler olmak, buradan cima' yoluyla ana rahmine atllmak ve bura
run onun i~in saglam bir karar yeri olmas1 §eklinde s1ralayabiliriz. 

Uc;iincu Merhale : ccSonra nutfeyi blr kan p1ht1S1 haline getirdik.» 
Yani nutfeyi nutfe ozelliklerinden alaka ozelliklerine sahip .bir §ekle 
getird'ik, ayetinde g6riilmektedir. Alaka, donmm~ kan (plhtlla§ml§ go
riinumii kazanml§ kan) anlammad1r. 

Dorduncu Merhale: ccDerken kan p1htlsm1 bir c;ignemlik et 'yap
tlk.» ayetinde zikredilen merhaledir. Bu ayetlerde dikkati c;eken bir 
husus, bir halden bir ba§ka hale \!evirme i§inin yaratma ile ifade edil
mi§ olmas1d1r. Bunun sebeb'i; Allah Teala'nm, insanm yaratih§mm 
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bu ilk rnerhalelerinde onun baz1 hallerini kaldmp yerine b~ka ihaller 
koymasr, yeni pa:r<;alar yaratrnl'§ gibi olrnasrdrr. 

Bs.§inci Merhale : «Bir t;ignemlik et part;asrm kemik olarak ya
rattrk,)) Yani cckernikli hale getirdikn ayetinde Hade edilrnektedir. ibn 
Amir bu ayette get;en ( 'Luu. ) kelirnesini, ( ~-1.:- ) §eklinde tekil 
olarak okurnu§tU!'. Fak"at boyle ok'-'.ma halinde .bile .bu kelimenin rna
nasi, yine t;ogul ( t .. U;y ) ~eklindedir. 

Altmcr Merhale : ccKerniklere de et giydirdik.» ayeti.!llde ifade edi
liyor. Burada «giydirdik» denrnesinin sebebi, etin kerni·gi ortrnesidir, 
onun it;in Cemlb-I Allah eti, kemikler it;in bir elbise gibi yaprn~tir. 

Yedinci Merhale : «Ve soma onu apayn bir yaratik yaptik.» aye
tinde ifade edilmektedir. Yani daha onceki dururnlarmdan farkh bir ya
ratrk ya.ptrk. Bu farklrllklan ~oyle srralamak rnfunkiindiir: insan 
artrk bu rnerhaleden itibaren daha once cansrz iken canh, konu'§rnaz 
iken konu§an, duymaz iken duyan, gorrnez iken goren bir yaratlk ol
rnu§; it;ine, dr~ma, hatta her bir orgam ve part;asma kimsenin tavsif 
ederneyecegi, at;rklayarnayaca~ harikuladelikler konrnu'§tur. Avfi'nin 
hm Ablbas (r.a.) tan rivayet ettigine gore bu rnerhale; Allah Teala'mn 
insam, dogdu.ktan sonra bebekliginden gen~liglnin doruguna kadar 
ge~en zarnan it;irnde onu ·g:~ireceg~ degi§ikli~ler i<;:inde ilerletmesi, 
olU.nceye kadar onda ak1l ve anlarnay1 yaratrnas1d1r. «Sonra siz, bu
nun atkasmdan hit; §iiphes'iz ki oleceksiniz.» ayeti bu g()rii§e delil ola
rak gosterilrnektedir. Bu mana, aynca i.bn Orner (r.a.) den de rivayet 
edilmektedir. Ayetin ·burasmda ( otiLI ) «yapbk» denmi'§tir. Qiinkii 
bu merhalede in~ana, ruh verilrnektedir. tnsam yaratrnanm tamam
lanmasi ise, rooun yaratilrnasryla oJur. Aynca fulimler :bu ayetin, in
samn l:1edenden degil sadece ruhtan ibaret oldugunu ileri siiren Naz
zam'm gorii§iiniin dogru olmadigma delalet ettigini soylemektedirler. 
Zira Allah Teal8., jnsamn bu srfatlardan miirekkeb bir varhk oldugu
nu beyan buyurmaktadrr. Aynca bu ayet, insamn ooliinmez bir §ey, 
bir cisim oldugunu iddia eden filozoflarm gorii§lerinin de yanh§ oldu
guna delalet etmektedir. 

Ayetin, «Allah'm :§am ne yiiced'ir.» ciimlesinde get;en ( - !.lJ~ _) 
fiilinin kt>kiinde, gen'i§lernek ve artmak anlam1 vardrr. Bir §ey artm
ca ve UZaYIP geni§leyince yiikselir. Ayetin .bu boliimiiniin manasi :Be
reket v~ l1ayrrlarm hepsi Allah Teala'dandrr, · §eklinde de olabilir. 
( !.l J~ ) fiilinin kokiiniin sebat manasma gel en ( !.l J .)1 ) keiime
sinden almrna oldugunu, ayet'in m~asmm : Beka, devam ve be·reket
lerin tiimii Allah Teala'dandrr. 0 ta'zim ve ovgii)'e laYiktrr, tarzr:nda 

Tefsir, C. X. F . 349 
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oldugunu soyleyenler de vard1r. «Yaratanlarm en giizeli» tamlamas1 
ise, takdir etmek baklmmdan takdir edenlerin en giizeli manasmadlr. 
Burada birka~ mes'ele vard1r: 

Birinci mes'ele : Mu'tezile : «Yaratamlarm en giizeli olan Allalh>>'· 
kavlinin, insamn da, kendi fiilini yamttlgm1 gosterdig'ini s()ylemekte, 
dirler. Onlara gore; insanlar ic;:inde hiikmeden ve ac1yan birileri olma
saydl, <chukmedenlerin en hakimi», c<merhametlilerin en merhametli
si» gibi bir ifade de dogru olmazd1. Li.igatta yaratma ise; faili tarafm
dan, bilinerek yap1lan her tiirlii fi'i:le denir. insanlar da bazan bu tarz
da i'§ yaparlar. Bu ayet insanm da yaratabileceg'ini g6sterir, diyen Ka'
bi; insan i~in herhangi bir kay1d koymaks1zm, <cyaratlcl>> denemeyece
gini, nitekim ona «rabbn da denemeyecegini fakat mesela «ev sahibi» 
anlamma gelmek tizere evin raJbb1 denebilecegini soylemektedir. Bu
rada Hz. isa (a.s.) ic;:in bu kelimenin kullamlmi§ oldugunu bir kar§l 
delil olarak zikretmek de mtimktin degildir. Cenab-1 AHah'm Hz. isa 
(a.s.) dan «o, ~amurdan ku§ §eklinde bir §ey yarahyordu,» §eklinde 
ha:ber vermesi bir kar§l delil olamaz. Mu'tezile'nin ileri siirdiigti bu 
gorti·§e iki ttirlti cevab verebiliriz : 1) Ayetin zahiri manas1, Allah Te
ala'nm yaratanlarm en giizeli olmasm1 gerektirir. Cemi' olan «yara
tanlar» lafzm1 ozellikle Hz. isa ( a.s.) ya hamletmek dogru olmaz. 
2) Eger Hz. isa (a.s.) nm yaratma s1fatlyla nitelenmesi dogru olursa 
bu, diger tum ressam ve heykeltra§larm da bu s1fatla VaJSlflanmasmm 
dogru olmasmt gerektirir. Bize gore bu ayet «Allah her §eyin yarah
ClSldlr.» (Ztimer, 62) aye>tiyle gelh;mektedir. Hal boyle olunca ayette 
ge19en «Yaratanlarm en gtizeli» ibaresini; «sizin inane;: ve zanmmza 
gore yaratanlann en giizelin tarzmda anlamak gerekir. <cBu, O'na go
re pek kolaychr.>> (Rum, 27) ayetinde de «sizin zanmmz ve inancm1za 
gore ... » manas1 oldugu gibi. ikinci ce·vab: Yaratan demek, takdlr eden 
demektir. Qtinkti yaratmak, takdir etmek manasma da gelir. Bu du
rumda ayet, Allah Teala'mn takdir edenlerin en gtizeli olduguna de
lalet eder. Ama takdir etmede bir zann mfmas1 da vard1r ki, bOyle bir 
mana O'nun ic;:in muhaldir. Binaenaleyh bu ayet miite§abih ayetler
den biridir. U<;tincu cevab: Ayet insamn da mukaddir olma manasm
da yarat1c1 olacagma delalet ediyorsa da, buradaki yarahc1llk yoktan 
var edici olma manasma degildir. 

Ikinci Mes'ele : Mu'tezile bu ayetin, Allah Teala'mn yarattlg1 her 
§eyin .giizel, hikmetli ve iyi olduguna delalet ettigini,. aksi takdirde 
kendisi ic;:in ccyaratanlann en giizeli» denemeyecegini ileri siirerek, Ce
n~b-1 Allah'm kiiftir ve gtinah1 yaratmamas1 .gerektigini, dolayiSiyla 
lbu fiilleri kulun kendisinin yarattl~m iddia etmektediTler. Cevab: 
BaZ1 alimler giizelligi; .bir §eyi yaparken onu saglam ve muhkem yap-
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rna, manasma almi§lardir. §ayet bu kelimeyi, bu alimler gibi anlaya
cak olursak Allah (c.c.) m her bir §eyi yaratmas1 gtizel olur. Qtinkti 
O'nun tisttinde herhangi bir §eyi yapmasma mani olacak hi~ bir emir 
ve yasak yoktur. 

U\!tincti Mes'ele : Kelbi'nin ibn A'bbas (r.a.) tan rivayet ettigine 
gore; Abdullah ibn Sa'd ibn Ebi Serb, Hz. Peygamber (s.a.) in· em
riyle bu ayetleri yazmakta iken, ((Apayn bir yarahkn kelimelerine ge
lince buna hayret ederek: <<Yaratanlann en gtizeli olan Alla'h'm §am 
ne yticedir.n demi§. Bunu duyan Rasulullah (s.a.) : Yaz, ·buyurmu'§; 
~tinkti bu ayet oyle nazil olmU§tUr. Bunun tizerine A'bdullah §tipheye 
d~mti.§ ve: Eger Muhammed soyledigi sozlerinde dogru soyltiyorsa, 
ona vahiy geldigi gibi bana da geliyor. Yok eger yalan soyltiyorsa, za
ten onun dininde bir hay1r olmaz, demi§ ve Mekke'ye ka9m1~hr. Bir ri
vayete gore mti§rik olarak olmti~, bir ba§ka rivayete gore de Mekke 
fethi gtinti mtisltiman olmu§tur. Aynca Said ibn Ctibeyr'in tbn Abbas 
(r.a.) tan rivayetine gore bu ayet nazil oldugu zaman Hz. Orner (r.a.) : 
((YaraJtanlann en gtizeli olan Allah'm §am ne yticedir.» demi§. Bunu 
duyan Hz. Peygamber (s.a.) : Oyle nazil oldu ya Orner, rbuyurmu§tur. 
Daha sonralan Hz. Orner (r.a.) ·§oyle dermi§ : Dart mes'elede Hab.b1m 
bana muvafakat etti: Makam-1 ibrahim'in . arkasmda namaz kllmak, 
kadmlarm orttinmesi, kadmlara : Ya vaz g6\!ersiniz veya Allah ona 
sizden daha hay1rhsm1 verir, dedigim zaman ((Ola ki, o sizi bo§arsa 
O'nun Rabbi O'na sizin yerinize sizden daha hay1rh zevceler verir.» 
(Tahrim, 5) ayetini indirmesi ve ben ((Yaratanlarm en gtizeli olan Al
lah'm §am ne yticedir.» dedigim zaman, Hz. Peygamber (s.a.) in: Boy
le nazil oldu, ya Orner, buyurmasl. Bazl ma'rifet ehli zevat; bu ayet 
Hz. Orner (r.a.) in saadetine, Abdullah'm ise §ekavetine sebep olmu'§
tur, derler. Nitekim Cenab-1 Allah ((Allah onunla bir ~ocugunu sapi
tir, bir \!ogunu da hidayete erdirir.» (Bakara, 26) buyurmaktadir. Bu
rada a:kla §tiyle bir soru da gelebilir : Btittin bu rivayetler, insanm ba
zan Kur'an'm nazmma benzer bir §ey konu§a.bildigini gosterir. Bu hal, 
Abdullah'm da §iipheye dti§ttigti gibi Kur'an'm mucize olmasma g:Ol
ge dti§tirmez mi? Cevab: Bayle kendisiyle i'caz meydana gelmeyecek 
ka:dar bir ibarenin soylenmesi, Kur'an'm mucize olmasma bir halel ge
tirmez. Ve dolay1s1yla burada Abdullah'm §tiphesine de bir mahal yok
tur. 

Sekizinci Merhale: <<Sonra siz, bunun arkasmdan hi~ §Uphesiz ki 
6leceksiniz.» ayeti ile ifade edilmektedir. ibn Ebi Able ve ibn Muhay .. ·- . 
sm .J _,:). ·. ) kel imesini ( .J _,:~ \) ) §eklinde oku:rn~lardir. iki keli-· · 
me arasmdaki !'ark ( ~ ) kelimesinde bir stireklilik ( ..:.JL.. ) kelime-
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sinde ise sonradan meydana gelme anlam1 bulunmaktadir. 
Dokuzuncu Merhale: ccSonra siz, k1yamet giiniinde muhakkak 

diriltileceksin'i'z.» ayetiyle anlablmaktad1r. Burada da Allah Teala'nm, 
h:ayatl yok etmek demek olan oliimii ve yok ettigi §eyi tekrar var et
mesini, yaratma ve yoktan var etmeye taalluk eden biiyiik bir kud
Tetin delili olaxak -gfuterdigini mii§ahede ediyoruz. Burada akla birka<; 
suaJ. gelebillr : 

Birinci Sual: Oliimiin hikmeti nedir? §ayet Allruh Teala ahiret 
nimetlerini diinya nimetlerinin hemen pe§inden, arada bir kesinti ol
madan verseydi, bu nimetler daha degerli olmaz m1yd1? Cevab : Bu 
durumlda miikellef i~in bir mefsedet soz konusu olur. Qiinkii bir insa
nm yapbg1 taatlarda elde edecegi se·vab ona hemen verilecek olsa, ar
tik o taab Allah i~in degil de menfaat i~in yapmaya ,ba~Iar. Mesela na
maz k1Ian ve oru~ tutan bir kimseye; bunlan yaparsan seni derhal 
cennete koyanz, dense, bu adam art1k bu ibactetleri cennet i<;in yap
maya bal§lar. I§te bunun i\!in Allah Teala bu nimeti sonraya birakmi§
tir. insamn oldiikten sonra tekrar hayata dondiirillmesi bir menfaat 
elde etmesi i~in degil O'na itaat ederek kullukta .bulunmas1 i~indir. 

ik'i.nci Sual: Bu ayet kabir azabmm olmad1gm1 gosterir. Qiinkii 
ccSonra siz, bunun arkasmdan hi~ '§iiphesiz ki oleceksiniz. Sonra siz, 
k1yamet giiniinde muhakkak diriltileceksiniz.» buyuruluyor ve ikisi 
aras1nda kabirdeki bir diriltilme ve oldiiriilmeden soz edilmiyor. Ce
va'b : 1) iki hayab zikretmek, ii~iinciisii yoktur manasma gelmez. 
2) Bu ayette yaratma, oldiirme ve tekrar diriltme 'gibi ii\! fill zikre
dilmi§, kabir hayatma temas edilmemi§tir. Qiinkii kabir hayab bu ii~ 

neviden tekrar hayata iacte etmeye girmektedir. 
Allah (c.c.) m varhgma ikinci nevi istidlal, goklerin yarablma

siyla yap1lmaktad1r. ccAndolsun ki Biz, sizin iistiiniizde yedi yol yarat
bk. Biz yaratmadan gafiller degiliz.» (Mii'minun, 17) buyurulmak
tadir. 

Bu ayette ge\!en ccyedi yoh> yedi gO.k manasmad1r. Yol denmesinin 
sebebi, g6klerin de birbiri iistiinde olmas1d1r. Halil, Zeccac ve Ferra bu 
gorii§tedirler. Ali ibn isa ise; ccyedi yol» denmesinin sebebi bu gokle
rin inme, \!Ikma ve u~ma gibi meselelerde meleklerin yollan olduklan 
i:~indir, diyor. Bir ba§ka grup ise bu goklere yollar denmesini, onlann 
ylld1zlarm yoriingelerindeki yollan olmalarma hamlediyor. Bu gokle
rin yaratllmasmm bizim i~in bir nimet olmasma gelince; Allah Teala 
oradan yagmurlar indirmek suretiyle gokleri bizim flZlk kaplffilZ yap
ffil§, onlan melekler i~in barmak kilmi~tlr. Oralar miikatat yeri, pey
gam:berlerin gonderilmesi ve vahiy inmesinin yeridir. 

C<Biz yaratmadan gafiller degiliz.» ayetine gelince; bunun birka~ 
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rnanas1 vard1r 1) Biz gafiller degiliz, ak:sine yedi semamn yaratlkla· 
rm tistiine dti§tip helak etrnesinden onlan koruruz, demektir. Sti:fyan 
hm Uyeyne'nin gorti§ti alan bu mana, «Allah yer ve gokleri d'ii!§rneme. 
leri i'<;in tutar.» (Fatlr, 41) ayetine uyrnaktad1r. 2) Biz gokleri onla
rm tisttinde yarattlk ki, oradan nz1k ve bereketlerimizi onlarm tize
rine indirelirn. Bu a<;Iklama da Hasan'dan nakledilmektedir. 3) Biz 
bu e§yayi yarattlk. Bizim bunlan yaratmam1z kudretimizin kemalini 
gosterir.' Cenab-1 Allah bundan sonra <<Biz yaratmadan ga.filler degi
liz.» buyurarak, onlarm amel, .sOz ve kalblerini bilmekten .gafil olma
digmr, bOylece il:minin kemalin'i a~(!rklamaktadir. 4) Biz g(iikleri yarat
madan .gafil degiliz. Aksine bulunmasm1 istedigimiz Ol\!'iin'iin di§ma 
\!Ikmamasi ~in onlan korumakt'aylz. Bu mana «Sen Allah'm yaratma
smda .bir uy;gunsuzluk goremezsin.» (Mtilk, 3) ayetinin manasma ben. 
zemektedir. 

~unu bilmelid'k ki, bu ayet bir\!·ok mes'eleye delalet ediyor : 
1) Bir yaratlcmm varllgma delalet ediyor. <;tinkti bu cisimlerin bir 

halden ona z1d bir ha§ka hale birincide kalmas1 mtimkun iken gec;
mesi bir degi'§'tiriciyi ve dondurtietiyti gerektirir. 2) Bu ayet tabiatm 
kendi kendine olu§tugu dti'§tincesinin .fasid oldugunu gosterir. <;tinkti 
yukantia :gec;en s1fatlardan biri ta'biat ile olu§saydi, devamh olmas1 ve 
degi§memesi gerekirdi. 0 s1fat, ta:biat degi§tigi i'<;in degi§iyor gibi bir 
gtbrii:§ ileri surtile·cek olursa, bu takdirde tahiatm da bir yarahciya ih
tiyacl olur. 3) Ayet-i kerime bu kainatm idaxe edici.sinin, kudret ve 

. ilim sahibi oldugunu gosterir. \!'iinkti aciz ve cahil olan bir varllktan 
bu hari'ka i§ler meydana gelemez. 4) A'llah (c.c.) m btittin biiinenleri 
biidigine, tum mtimkinata kadir olduguna delalet ede:r. 5) Ayette a~Ik
c;a beTirtiidigi tizere ha'§r ve ne§r'in mtim'ktin olduguna delalet eder. 
Ayrn::a bu kainat1 yaratan buttin mtimkinata kadir, btitiin ma'lumatr 
bilen olduguna gore; o par\!alan daha onceki haline uygun olarak tek
rar diriltmeye, o terkibi yenilem.~ye de kadir olur. 6) A'llah'1 bilmek; 
bi'r delile dayanmah, taklidi olmama1Id1r. Hal b'byle olmasa, ayette 
serdedilen btittin bu deliller faydas1z olmu§ olur. 

U-c;tincti nevi istidl'al, yagmurlarm yagmas1 ve 'bitkiler uzerindeki 
te'sirleri ile Allah'm varllgma istidlal etmektir. 

Bu konuda ((Gokten belli miktarda su indirdik ve onu yerde dur
durduk. ~tiphesiz Biz, onu gidermeye de kadiriz. Onunla sizin i\!in 
hurmahklartian, tiztimlti'kl'erden nice baglar ve bahc;eler yapt1k ki i~

lerinde sizin ic;1n birc;ok yemi§ler vard1r. Onlardan yersiniz. Tur-u Si
na'da yeti§en, yiyenlere ya:g ve katlk veren bir aga~ da var e.ttik.» (Mti'
minun, 18-20) ayetlerini gosterelbiliriz. 

~unu ifade eclelim ki, su b~ll ba§ma bir nimet olmakla birHkte 
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aynca bir<;:ok nimetlerin meydana gelmesine sebep olmaktadir. Bunun 
i<;:in olacak ki, Alla:h Teala once suyu, sonra da onun seibebiyle meyda
na gelen diger nimetleri zikretmi'§tir. 

«Gokten be11i bir miktarda su indirdik.)) ciimle:sinin tefsirinde ih
tila:flar vardir. Miifessirlerin <;:ogu <<Seman lafzma dayanarak, rgef'9ek
te Allah Tala'nm suyu .gokten indirdigini soylemekte, «sizin ve size 
va'dedilenin nzk1 semadadir.l> (Zariyat, 22) ayetinin bu goriil§.ii te'yid 
ettigini sbylemektedirler. Baz1 miifessirlere gore iSe burada ge\!en «se
man laifzmdan maksad bulutlardir. <;iinkii semaya yiiksek oldugu igin 
sema dendigi gibi, bulutlara da yiiksekte bulundugu ir<;:in sema den
mi§tir. Genab-I Allarh yerin i~indeki sulan denizlere, oradan cta sema
ya g1kanr. Boylece su, sat ve tath hale getirilmi§ olur. S'onra o su zer
releri birle§ir yagmur taneleri haloine rgelir ve Allah Teala onlan ihti
ya<;: miktarmda diinyaya gonderir. ~ayet bu i§lem olmasayd1, ne yer 
altmda dagm1k halde bulunan sulardan ve ne de tuzlu olan deniz su
lanndan faydalanmak miimkiin olmazd1. Aynca denizlerin sulanm de
nizler <;:ok derin oldugu i<;:in yeryiiziindeki araziler uzerinde ak1tmak 
da imkans1zd1r. Fakat c§Unu da ifade etmeliyiz ki, bu delillere ancak 
Fail-i Muhtar olan Allah'1 inkar edenler ihtiyar<;: duyuyorlar. Yoksa 
O'nu kabul eden bir mii'minin bu delillere ihtiyac1 yoktur. 
. Ayette ge<;:en ( .;.A~ ) kelimesinin manas1; zarar rgarmeyecekleri, 
tanm, hayvanc1hk ve sulamada faydalanacaklan bir miktar veya ih
tiya<;: ve yararlanm bildigimiz bir miktar manasmadlr. 

«Onu yerde durdurduk.n ciimlesine gelince; bir rivayete gore bu
nun rrianas1 : Onu yerde sabit k1ld1k, demektir. Ibn Abbas (r.a.) bu
r.ada §Oyle .bir rivayette bulunmaktad1r : Allah Teala cennetten be§ 
nehir <;:Ikarmi'§tlr. Bunlar Seyhun, Ceyhun, Dicle, Firat ve Nil'dir. Son
ra Ye'cuc ve Me'cuc 91ktlg1 zaman bunlan ve Kur'an'1 kaldmr. (Fah
reddin Razi, Mefa'tih el-Gayb, XXIII, 84-89) 

«kndolsun ki Biz, insam ~amurdan, siizme bir ozden yarattl'k.n 
Bulamkhk arasmdan siiziilmii§ .bir ozden yarattlk .. . insan Hz. Actem'
dir. 0, •<;:amurdan siiziilmii§ bir ozden yaratllmi§tlr. Veya cinrs ismi de 
olaibiHr. ·Qiinkii insanlar belirli donemlerden sonra nutfe haline geti
rilmi'§ oz~erden yaratilmi§larlcilr. Ve denildi ki : <;amurdan maksad, 
Adem'dirr. <;iink'ii Adem, <;:amurdan yaratilmi§tlr. Oz olan siizmeden 
maksad da; Adem'in nutfesidir. «Sonra da onu nut.fe halinde saglam 
bir yere yerle§tirdik.n Ondan diger varhklan yarat.ma §eklinde yerle§
tirdik. Veya sonra o siizme ozii, nutfe haline donii§tiirdiik. Burada za
mirin miizekker olmmn, cevhere veya siiziilmii§ §eye veya suya gon
derilmesindendir. Saglam bir yere kuvvetli bir karargaha yerle§tirdik. 
Yani anne rahmine ... <<Sonra nutfeyi bir kan p1htls1 haline getirdik.>) 
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Beyaz nutfeyi k1rmiz1 et haline donii§tiirdiik. Donmu§ kam bir <;!ig
nemlik et yaptlk. Onu bir et par\!asl haline getirdik. Bir <;:ignemlik et
ten kemikler yaratt1k ve onu sertle'§tirdik. Kemiklere de et giydirdik. 
Bir <;!ignemlik etten veya etten kalanlan kemigin iizerine ge~irdik. Ve
ya kemige ula•§an ve onu saran etleri yeti§tirdik. Duygularm farkh olu
§U degi'§imlerin farkhllgmdandir .. . ((Soma onu apayn bir yaratlk yap
tik.» Bu; bedenin veya ruhun sureti veya ruhun bedene iiflenmesi ile 
dogan gii'<;!, ya da hepsinin toplam1d1r. «Sonran denmi'§tir, 9iinkii iki 
yara.tlll§ arasmda farkll'hk vard1r. Nitekim Ebu Hanife buna dayana
rak, b'ir yumurtay1 <;!alan ki§inin yanmda o yumurtadan civciv <;:Ik
masi halinde civcivin degil, yumurtanm tazmin edilmesi gerektigine 
hiikmetmi§tir. Ona gi)re civciv bir ba§ka yaratlkhr. (Kadi Beydavi, 
Envar et-Tenzil, IV, 335-336) 

«<;amurdan bir siilaledenn ~)L ) kelimesi, ( J- ) masda-
rmdan almmathr. ( J- ) kelimesi, bir ~eyi bir §eyden yumu§akllk ve 
kolayllkla s1ymp 91karmak demektir. Netekim lisamm1zda da ma'rUf 
oldugu iizere killc1 kmmdan s1ymp <;!ekmege <<sell-i seyfn ta'bir olu-
nur. BOyle ( ~W ) veznindeki isimler, mii§takk olduklan fiile na
zaran bazan gaye olurlar, hulasa gibi ki siilale ibu kabildendir. Bazan 
da olmazlar kulame, kiinase gibi. Ke§§af'm beyamna gore; bu vezin, 
azllk anlam1yla da alaka'dard1r. Arap<;:ada bu vezindeki kelimelerin 
Tiirk<;e'de kar§Ihgi «Untun ekiyle yap1lan kelimelerdir ki siiziintii, ku-
runtu, k1rpmh, siipriintii gi1bi. Lakin ( J- ) fiilini bir kelime ile ifa
de ederr;edigimizden siil'ale kelimesini bu .s uretle terciime edememi§iz
dir. §u halde .bir §eyin SUlalesi 0 §eyden Slynhp <;!Ikanlan bir netice de
mek olur. Evlad ve ziirriyyete de siilale 1tlak olunmas1 bu mana iledir. 
Bu miinasebetle siilale ta'birinden bir silsile mefhumu tahayyiil ede
riz. Lakin esrumrda bu mefhum §art degildir. c;unkii siilale aslm de
gil, ondan .<;!Ikanlan hulasamn ismidir. 

i§te insan; yaratlh§mm basamaklarmda, once bOyle <;:amurdan 
s1ynllp 91kanlm1§ bir siilaleden yara,tllmi'§hr ki bu mertebe ilk insan 
olan Adem'in halk olundugu ve binaenaleyh insan cinsinin, insan uz
viyyetihin ilk ba§lad1g1 mertebe olmakla ondan once hi<;! bir insan to-
humu yoktur. Baz1lan burada ( U;1 ) A::iem'in bir ismidir demi§, ba
zllan da siilaleden murad, Adem'dir demi§ ise de ikisi de zahirin hila
fmadir. Zira Adem, insandu·. ( _)l...j)/1 l~ ..W) de zaten vard1r. Ayetin 
zahiri bu siilalenin Adem'den evvel olmasidir. Hatta bir k1s1m miifes
sirler ibn Abbas, ikrime, Katade ve Mukatil'den nakledildigi ve9hile 
burada ( ~L..i)/1 ) 1 Adem diye tefsir etmi§ler, «lamv> ahde hamleyle-
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mi'§lerdir. Ger~i muhakkiklann t-ercih ettigi gorti§, cins olmrusidir. Ke
Ia:r:nm aki§I da bunu gerektirir. Nitekim Ebussuud demi§tir ki : 
( .)Li'YI ) ile murad, cinstir ve mana '§Udur «Billahi insan cinsini 
Adem'in halki z1mmnda ~amurdan bir stilaleden toplu bir yaratl'§la 
yarattik.» Maama;fih ahdoldugu takdiroe de Zimnen bu mana lazim 
gelir. 

Demek ki Halik Teala, evvela \!amurdan stizme (yolu) ile bir sti
lale ~Ikarmr§ ve insam ibtida o stilaleden halk eylemi~ir. H1cr sure
sinde «y'oluna girmi§, musavver bal<;Ik» denilmi'§ olan bir \!amur stila
lesi, Fahruddin Razi'nin de kaydettigi ve~hile bir takim miifessirlerin 
izahma gore inS'anlara g1da olarak insan organizmasmda ilk temesstil 
eden maddeler He krubil..!i tasavvurdur ki bu maddeler ~amurdan siy
nlmi§ ~lkml§ madeni maddeler veya nebati veya hayvani maddeler-

. dir. Nitekim stilale, nu'tfenin tekeVJVtin ettigi g1da maddeleri ile de 
tefsir edilmi§tir ki bu mana ile ayet, .sade Actem'·e veya Adem Zlmmn
da cinse muteallik olmakla kalmaylp her ferde de dogrudan dogruya 
uygun dti§er. Zira .gida maddelerinden her insanda irusani organizma 
halk edildigi ve bu suretle insamn hilkatine bu maddelerin siizme (yo
lu ile) bir men§e te§kil ettigi ma'lumdur. Bu ise incelenince ilk insa
mn madde-i hilkatini idrak i~in bir delil olur. Ancak sonraki insan
larda bu ma.ddeler b'ir insan nutfesiyle me'Sbuk olan bir beden i<;inde 
hazm ve ternsil olundugundan bunu insan bedenine daha evvel veril
mr§ olan hayati kuvvetin bir eseri olarak mtilahaza etmek ve binaen
aleyih baba nutfesinin kuvvetine irca' eylemek (akla) yakm goriiniir. 
Haibuki ilk insanm yaradili§mda bOyle bir mtilahazaya imkan yok
tur. Qiinku bu matldeleri insana ternsil etmek i~in heniiz bir insan uz
viyyeti yoktu. 

Binaenaleyh, 0 Halik Teala'nm ilk yarati~l oldugu zahirdir. Ayetin 
ihtar ettigi esas nokta da budur. ~u izahattan anla§Ild1gma gore, de
inek olur ki insan cinsinin ilk yaratild1g1 <;amur siilalesi; ilk insanm 
ve ilk insan hticreciklerinin halk olunJdugu zamana kadar ~amurdan 
siiztilmti·§ clan ve sonra insanm erzak1, hizmetini ifa ettigi ii(! madde
nin hulasas1d1r. Allah Teala, ~murdan madenleri, bitkileri ve hayvan
lan nymp \!Ikardiktan sonra bunlarm bir hulasasmdan da insam hi<; 
yokken yaratmi§ ve insan bunlann 'Sonuncusu olmu'§tur. 

Varid olan . eserlere gore insamn halk1; ii<; maddenin halkmdan 
sonra oldugunda bir ihtila:f gortilmtiyor. ~u .halde topraktan insana 
kadar ii(! maddenin btittin enva ve cinsleriyle hakiki bir tasnifi tama
ffiiYla ma'lum olabilse, kuru topragm ilk insan hiicrecigi haline gelin
cey~ kadar ge~irmi§ oldugu yaratlh§ ve stiziilme mertl,:!'beleri miitalaa 
olunabilecekti. Bundan dolay1 otedenberi maddelerin, bitkilerin ve hay-
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vanlarm tasniflerine ~k ehemmiyyet verilmi§ ve zaman zaman muh
telif nokta-i nazarlardan muhtelif tasnifler yap1lrni§ ve tiirlii miilfuha
zalar yiiriittilmii§tiir. Ezciimle ibn Tiirk el-Isfahani Fusl.1s ~erhi'nde 
demi§tir ki : Arzda evvela tekevviin eden maden, sonra nebat, sonra 
hayvand1r. Ve Hak Teala bu mevalid ecnasmdan her sm1fmm ahirini 
onu takibedenin evveli k1ld1 da meadinin ahiri ve nebatm evvelini 
mantar, nebatm ahiri ve hayvanm evvelini hurma, hayvanm ahiri ve 
insanm evvel'ini maymun k1ld1 ki vahdeti ittisaliyye halel ve inhiraf
tan fas1Ia ve inkita'dan mahfuz ve mazbut olsun i<;in. 

2 - «Sonra da onu mekin bir kararda bir nutfe k1ld1k.» Yani o 
insan c'insini veya neslini mekaneltli bir karargah olan rahimde ternek
kiin eder bir nutfe yaptlk. Ev'Vela bir <;amurdan bir siilaleden yMatil
rni§ olan insan, bundan sonra hakir bir su siilalesi alan nutfeden te
nasill tarik1yla yaratllarak diger bir siilale oldu. Hem her nutfeden de
gil, rahimde karar eden nutfeden, her rahimde degil, saglam, ald1gm1 
tutan mekanetli bir rahimde. Buradan anla§Illyor ki Kur'an'da nutfe 
yalmz meninin ismi degil, daha ziyade meni i<;indeki tohumun ismi
dir. Zira rahlmde istikrar eden odur. Bir de zamirin siiziilmii'§ manas1 
ile siilal~ye irca1 da uygun goriilmi.i§tiir ki o <;amur stilalesini nutfe 
yaptlk demek olur. 

i§te nutfe yap1ld1ktan sonra insamn yaratlh§I trubii ve kanuni de
nilen mu'tad '§eklini almr§ oldu. Yoksa ilkln <;amurdan siilalenin, sii
laleden insan veya nutfesinin yaratlli§I tabiat iistiidiir. <;iinkii heniiz 
bir insan ve tabiatl yoktu. Demek ki insam yaratan yarat1c1 gii~ in
san tabiatmdan ba§kad1r. Herhangi bir _§eyin tabiat1 ise, o §eyin ken
dis'inin di§mda olamaz. Onun i<;ip bir '§ey kendisinden ba§ka olamaya· 
cag1 gibi ta'biatmdan ba§ka olmak da mu~aldir. Onun i<;ln taJbiat an
cak siirekli ve degi1§rneksizin miilahaza edih~bilir. Ve bir '§ey ·.kendisi 
degi§medik<;e tabiatmm degi§mesine imkan ta:savvur olunamaz. Bun
dan dolay1 herhangi bir '§eyin tabiatmda bir degi§im g-Qrii1ldiigii zaman 
o ~eyin kendisinde bir tegayyiir vuku buldligu anla'§Illr ve ona harici 
6ir te'sir aramr. Tabii ilimler ad1 verilen ilimlerin hi<; biri y::>ktur ki, 
miitalaa ettigi bir tehavviiliin ayn bir sebebini aramasmda kendi ken
dine tabiatl ile oluvermi'§ diyeibilsin. 

Hatta bu nokta, iyice miilahaza edilince «Tabii ilimlen> denilen 
ilimler, tabiatlann kendi kendine tehawiil'iinii kabul etmeyip her te
havviiliin harici sebeibini arayan ve bu suretle hi~ bir ha.disen'in tabii 
ol'madigmi isbat eden ilimlerdir denmekte, tereddiit edilmez. <;iinkii 
bir tabiatm -kendinden hari<; bir e§inden tee:Ssiir almas1yla izah edil'en 

· hadisata tabiat demek tenakuz olur. Evet, tabiatta tehavviil, se<;me, 
tekamiil yok degildir. Lakin o sec;me ve tekamiilti .yarpan tabiat degil, , 
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ta.biatlar tizerinde hakim olan Hallk'trr. Eger tabiat, hakim olsaydi . c;a
mur tabii <;:amur kallr, ondan bir stilale ·gikamaz, insan ve nutfenin 
tekamtil ve SEl\!ilmesi olamazdr, hatta nutfe yaratlldrktan sonra nutfe . 
taibiatmdan ileri gegemezdi. im:di bilinmek Iaz1m ge1ir ki insanm ta
bii addedilen nutfeden olu§Um basamaklannda da insam yaratan nut
fe ta!biatl degil, nutfeye ve rahme o hilkat teha:vvtilatlm .sa~,tan Halik 
Teala'dir. Onun igin buyuruluyor ki : 

3 - ((Sonra nutfeden alaka halkettik.n rahme ili:§tirip teikih yap
trrarak tutturup prhtl kan gibi bir tutuk haline tahvil ettik ( ~ ) , 
esasen ( ~ ) ve tealluk gibi ili§mek ve yapl§lp tutmak manasmdan 
almmr§ olarak ili§ken, yapr§kan §ey demektir. Donuk p1htl kana da 
rtlak edilir. (Kamus). Mtifessirler, um11miyetle «kat! kann diye tefsir 
etmi:§ler ise de asrl murad rahimde telkinin vukuu ile husule .gelen 
aluktur (Ha:c .suresine bakrmz.) 

4 - «Arkasmdan alakadan mudga yarattrk.n Bir ~ignem et par
gaS! haline tahvil e'ttik. 

5 - <<Arka:smdan mudgadan 1zam yarattlk.n Yani bir gignem et 
par~asmdan bir tak1m kemikler yara ttrk, ki bunlar hikmetin mukte
zasr tizere bedenin gatlsrm te§kil eden direkleridir. Ne latif hikmettir 
ki yumurtamn kaibugu ta·vugun karmnda iken yumu§ak olup di§ari 
g1kmca sertle§tigi gibi, kemikler de rahimde iken yumu§ak ve gocuk 
dogduktan sonr,a katrla§acak bir hilkatle yarahlmr§lardrr. 

6 - «Arkasmdan o kemiklere ·bir et giydirdik.n Btittin o kemik
ler her birine mtinasib hirer et ile donatrlarak btittinti zarif bir et 
kisV'eSi He giydirilip kU§atrldL 

7 - «Sonra onu ba:mba§ka bir halk olarak in§a eyledik.>> Yani or
ganlanyla, ruhuyla, kuvvetleriyle, endamryla ona oyle gtizel bir hilkat 
ne§'eti verildi ki, hi·<; bir mahlUka benzemez bamba§ka bir halk en gu
zel yaratlll§ta dilber bir insan oldu. «Imdi yaratanlarm en gtizeli Al
laih, gok btiytik, (,;Ok ytiksekn yani btittin feyz ve bereketin esasr O'nda, 
her §ey'jn haliki 0, O'nun halkmdan sonra vticuda .gelen ilkeler ve 
se:beplerin her biri bir hal'ik sayilsa ve bu suretle bin;ok haliklar farz 
olunsa Allah, .btittin o haliklann en .gtizeli, en ogtizel yaratamdu. Her 
hilkatin, her se~menin, her tekamtiltin, her htisntin ilk icadr, ilk nti
munesi ancak O'nun ibdar ve digerlerindeki failiyyetin biitiin kiinhti 
O'nundur. Mevcud olmayan tabia.tlan viicuda g-etiren, vticuda gelen 
tabratlan diledigi gibi tahvil edip degi~tirerek en gtizel ne§'etler igin 
krvamma koyan, katl bir ~amurdan geli§en bir stilale grkaran, hakir 
bir siiUtleden yukanda agrkland1g1 gibi dilber bir insan yaratan 0 Al
lah, oyle biiytik oyle yiiksek ki ne kadar hallk farzedilse oyle giiz:el, oy
le giizel yaratan tasav.vur olunamaz. 
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Zehi zatm nihan-ii. ol nihandan masiva peyda 
Bi'han sun'ma emvac peyda ka'r napeyda. 
BUlend-ii pesti alen §ahidi feyz-1 vii.cudundur 
Degil bihude olmak yog1ken arz u sema peyda. 
Meali hikmetin 1zhan kudret k1lmaga etmi§ 
Gubar-1 tireden ayinei kiti niima peyda. 
Demadem aks allr mir'at-1 alem kahr u lutfundan 
Gubar-1 tireden ayine-i kiti niima peyda. 
Gehi t'opraga eyler hikmetin bin mehlika pinhan 
Gehi sun'un k1lar topraktan bin mehlika peyda. 
Cihan .eiJ:lline ta esran ilm'in k.,lmaya mahfi 
K1hil1d1r hikmetin kiiffar ic;inde enbiya peyda. 

5571 

irusanlar boyle bamlba§ka bir ne'§'ette, en giizel bir k1vam ile yara
tllrnr§ olduklanndan dolay1 kend1lerini her murada ermi§, felah ihti
yacmdan miistagni olmu'§ zannetmemelidir. Ey insanlar: 

8 - <<Sonra §iip'hes'iz bundan sonra muhakkak oleceksiniZ.l> 
9 -- «Sonra da muhakkak k1yamet giiniinde dir'iltileceksiniz.» Bi

naenaleyh yukanda beyan olunan nit·elikleri kazanmaya ~ah§arak kur
tulu§a ermek gerekir. (Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, 3431-3437) . 

Bu dogu§un merhaleleri ve bOyle bir nizam h;erisinde siirekli ola
rak ard arda geli·§i her §eyden once bir yaratlcmm varhgma §ehadet 
eder. Aynca insanm var edili§indeki maksad ve gayeyi belirtir. 9u 
halde mesele ba§JJb:O§ bir tesadiife b1rak1lm1§ degildir. Maksads1z, plan
Slz ve programs1z bir ba:§lbo§luk ic;erisinde oldugu halde bu §a.§maz dii.
zenin muntazam yii.Tiimesi, bir an bile geri kalmamas1 aklen ve manti
ken imkan dahilinde bulunan bir\!ok yollardan her zaman sadece aym 
yolda ,yii.rume:si elbette ki kendiliginden olacak §ey degildir. Goriiyorsu
nuz ki imkan dMlilinde olan bi11gok yollardan sadece birisini takib ede
rek insanoglunun geli§imini saglamas1 J;m mevcudatl idare eden Yiice 
Yarat1emm, yarat1c1 irade ve mak:sadmm eserinin neticesid·r. 

Nitekim bu geli§me merhalelerinin ayet-i kerimenin b:>yle ince ve 
devamll hir s1rayla serdetmesi de Yiice Yaratlc1ya iman etmenin gere
gine i§aret eder_ 

Aynca insan hayatmm mer!halelerini boyle incelikle serdetmekte, 
Yiice Yarat1e1ya iman ile; gec;en bolii.mde anlat1lan mii'minlerin gittigi 
yolda gitmenin her iki diinyada da bu varllk ic;in mukadder olan kemal 
noktas1na vara!bilmenin yegane yolu oldugunu g·ostermektedir. Surenin 
iki bi:iliimii boylece bi,rlbirine baglanml§ olmaktadlr. 

«Andolsun ki Biz, insam siizme c;amurdan yarattlk.» Bu ifade insan 
varhgmm geli'§im merhalelerine i§aret etmekte fakat onu Slmrlandir
mama:ktathr. Ve gostermektedir ki insan, ard arda gelen de,vreler boyun-
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ca .gamurdan insan ~ekline ge~m~tir. ~u halde ilk kaynak ya da ilk dev
re ~amurluk devresidir. Bunun ardmdan gelen en son devre ise insanllk 
merhal'esidir. Biz bu gef\!egi Kur'an-1 Kerim'den ogrendigimiz i~in, can-
11 varhklarm veya insanm geli'§imini anlatan ve adma ilmi de11ilen na
zariyelerden, onu dogrulayiCI huslislar bulup bulu.§turmak gayesinde de-· 
giliz. 

Kur'an-1 Kerlm'in bu gel'\!egi belirtmesi insanoglunun Allah'm san'
ati konusunda dii§iinmesini ve ~amurla onda.n ne.§'et eden irusan muam
masmm arasmdaki «;ok derin degi§imi kavramasm1 saglamak i~indir. 

Bunun i~in konunun :geni§ ·bir a~Iklamasma gir~eksizin bu silsileyi ki
saca zikretmektedir. Giiniimii·zdeki ilmi nazariyeler ise insanm olu§umu 
ve gel~imi i\!in !belli merhaleler koymaya, bunlan kend1 gl()r~leriyle 

a\!Iklrumaya '«;ah§maktadir. Bu konudaki «;ah~malar da aym halkalan ~a
murdan insana kadar yiiriitmektediTler. ilim bu konuda dogru veya eg
ri kanaat ibraz etmi'§ olabilir. Biz Kur'an'm a~Iklamadigi hususlarda ger
«;ek bir bUgiye sahip olmadigiiDlZ i~in Kur'an tarafmdan a~Iklanan sa
bit ge~eklerle onlan birbirine kan§tirmak istemiyoruz. Ayet-i k'eTime'
deki siizme anlamma ( ~)L ) kelimesi, teselsul manasma da ·gelir ki 
giiniimiizdeki ilim alemi buna benzer bir §eyden soz etrnektedir. Fakat 
biraz once de belirttigimiz .gibi bunla·r dogru veya egri olabilecek ~ah§
ll§malardir. Bugiin dogrulugu isbat edilir, yarm da yanh'§hg1. irusan eli
nin mah!sulii olan bHgiler geli§tik~e bu isbat ve inkar her zaman i~in 
'miimkriindiir. 

Kur'an-I Kerim zaman zaman bu ge~egi ~k k1sa ifadelerle ver
mekte ve demektedir ki: «insamn yaratlh'§I ba§langi«;ta ~amurdan idi.» 
Ama bu ~amurdan, insanhk meThalesine ge«;i'§ konularma i'§aret edil
inemekteyji. Bu kbnuda en «;ok b~vurulabilecek ve mufassal sayilabi
lecek ifadeler, insanm yaratili§mm «Siizme ~amurdann oldugunu be
lirten ayetlerdir. Mesela bu ayet de k1saca bu noktaya i'§aret etmek
tedir. 

Peki insanm siiziilerek ~amurdan insan haline geli§i na!Sil olmu§
tur? Kur'an-1 Kerim bu noktada bir §ey soylememektedir. Siikut edil
mesi, daha once de ibelirttigimiz gibi bu noktamn Kur'an'm gayesiyle 
Ugili olmayi'§mdandir. insanm siizme ~urdan insan haline ge~i'§ mer
halesi, giintimiizdeki ilmi teorilerin soyledigi §ekilde de olabilir, ba'§ka 
§ekilde de. irusanoglunun sahip bulundugu bilgi dah heniiz bu sebep
leri mli>ydana «;Ikaramami§ da olabilir. Sadece Kur'an'm insana ba~ 
tarZ'lyla teorilerin insana baki§ tarz1 '§U noktadan birbirleriyle aynllr : 
Kur'an insam '§erefli bir varhk olarak kabul eder ve onu bir siizme <; -

murd'an insanllk merhalesine ge(!iren, insan yapan ve diger eanWar
dan ay1ran huslisiyetleri veren unsurun, Allah tarafmdan iiflenen n -
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ha oldugunu belirtir. Bunun i~in 'tslam'm insana baki§Iyla, materya
listlerin insana baki§ tarz1 temelden birbirinden aynllr. ~iiphesiz ki en 
dogru s·ozii Allah soyler. 

irusan cinsinin siizme ~amurdan dogu§unun ash ve mahiyeti bu ... 
Bunun ardmdan gelen ferdlerin dogu§u ve geli§mesi ise bilindigi g~bi 
bir ba§ka ·yoldan g·eli§ir: 

ccSonra da onu nutfe haliride bir yere yerle~tirdik.» Bilindigi gibi 
insanoglu, cins olarak siizme ~amurdan ne§'et etmi§tir. Ama daha son
ra gelen fe•T!dlerin tekerriir e:derek ·~ogalmas1 hadisesi ise bir ba§ka ila
hi kanuna ·gore cereyan eder. Bir insanm •.sul.biinden ~1kan su, bir ka
dmm ramninde yer bulur. 0 da bir damlac1k sudur. Hay1r, daha da ba
sit. Oradaki mily1<mlarca gizli hiicreden sadece ibir tanesidir. «Saglam 
bir yere yerle§ir.>> Rahmin derinliklerinde kopriicti:k kemikleri arasm
da her tiirlii sarsmbdan k'orunmu§ olarak karar k1Iar. Kafaya ve ka
rma isabet eden tekmelerden, sarsmtllardan ve ·9e§itli tesirlerden koru
nur. I§te Kur'an-1 Kerim bu nutfeyi, insamn dogu§ merhalelerinden 
bir merhale olarak kabul ediyor, insanm varhg1yla nutfenin varllgi ara
smda tali derecede bir basamak oldugunu zikrediyor. ~iiphesiz ki 'bu 
bir gel\!egin ifaJdesidir. Evet iizerinde dii§iinmek gereken garip bir ger
~ek. Biiyiik bir kabiliyete sahip olan in'sanoglunun ozelliklerini ve bii
tiin elementlerini o kii~iik nutf'e ihtiva ediy·or. Ve cenin halinde yeni
den aym yollardaki geli§meleri temin edici bir unsur oldugunu if§:de 
edlyor. Nutfeden soora kan p1htis1 gelir. Erkegin genleriyle kadmm 
yumurtaciklan birle§erek, ilk emirde ki1~iik bir n1okta kadar olan bu 
varhk rahmin duvarlarma tutunur, annenin kamyla beslenir. 

Kan p1ht1smdan s'Onra bir ~ignem et haline gelir. Rahmin yan du
varlarma a!Silmi'§ bulunan o kiit;iik nokta kaT!makan§lk bir kan y1gm1 
haline gelerek bir ~ignem et gol'!iiniimiinii ahr. 

Ve boylece bu garip varlrk, o degi§mez gizgide durmadan yiiriir. 
Diiz.giin ve uygun hareketlerini devam ettirir. Onda ilahi kanunlardan 
almml§ son derece gizli bir kuvvet yat.ar. Nihayet kemikle'§ID~ ctevresi 
gelir. «Bir gi·gnemli'k etten kemikler yarattlk.)) Ve ard'mdan kemige et 
gegirilme devresi gelir. ccKemikl•ere de et giydirdik.n Ve i§te insan bu 
hok'tada kendisindern gegiyor. Ayet-i kerime en son olarak, genetik il
minin buldugu biiyiik bir gergege i§aret ediyor. ~·oyle ki : Kemiklerin 
hiicreleriyle et hiicreleri birbirinden biitiiniiyle farkhd1r. Yine genetik 
vee hisiioloji ilimlerinin belir'ttigine gore ana kammdaki ya,vruda et hiic
relerinden once kemik hiicreleri te'§e'kkiil eder. Kemik hiicrelerinin olu
§Umu taruamland1ktan ve yavrunun kemik iskeleti biitiiniiyle belirdik
ten sonra; ancak et hiicrelerinin te§ekkiilii ba;§lar. I§te Kur'an-1 Kerim'-



5574 IBN KESiR (Ctiz : 18 ; Sure : 23 

in : «Bir ~ignemlik etten kemikler yarattlk, kemiklere de et .giydirdik>> 
ifadesi bu btiytik 'ge~egi tesc!.l etmektedir. Hamd ve tesbih ederiz. Alim 
ve Habir alan Ytice Allah'a. 

«Ve sonra onu ba'§ka bir yarat1k yaptlk.» i§te btittin karakter fark
liliklanyla insan denen varli'k. Organi'k merhaleleri itibanyla hayvan 
geniyle insan geni arasmda :tahiri yonden pek bir farkllhk yak. ~u ka
dar ki insan geni (iOk f,arkli bir yaratlk ortaya ~1kanr. Geli:}meye mti
sait ozellikleri bulunan bir varhk haline gelir. Hayvani gen ise her ttir
lti .geU§me ve kemalden uzak olarak yine hayvanllk mertebesinde ka
llr. i§te insan geniyle hayvan geni arasm:iaki fark 'budur. 

insan geni ba§lang1\!ta ileride insan denen varhg1 meydana ge
tirecek olan kabiliyetler ile dananml§tlr. Genetik merhalelerin sanun
da ortaya \!lkacak varllk «bir ba'§ka yaratlktu. » Halbuki hayvan geni 
geli§mesini ·hayvanhk basa:magmm otesine asla ul~tlramaz. - Mater
yalist g'Orfr§lerin soyledigi gibi- Hayvan 1geni geli§e geli§e, tekamtile 
tabi olara'k bir sfue sonra insanllk ba:samagma ~1kma im'kanma s i.hip 
degildir. Zira insan ile hayvan bir'birinden tamamen ayn iki ttirdtir. 
Bunlann aymm1m ilahi nefha te'min etmi§ ve insam stiZ'me ~amurdan 
yaratarak insan §ekline ula§tlrrnr§tlr. Aynca insanla hayvan arasmda 
bu ilahi soluktan ne§'et eden ve neticede insan geninden «Bir bru:jka 
yaratlk» \!l''karan ozelliklerinden dolay1 da insanla hayvan birbirinden 
farkl1d1r. ikisinin benzer naktalan, canll olmalan miinfusebetiyle bi
yalajik varllkla_rdir. Bilahare hayvan, yine haJ~Van olarak oldugu yer
de kahr ve kendi hudutlu!lu a§amaz. Ama insan olgunluga er~ebil
mek i~in kendisi igin haz1rlanan kabiliyetlere sahip daha miimtaz du
rumuna gelir. Ozel hususiyetleri vard1r. Bunlan Allaih bir gayeye meb
ni olarak insanagluna vermi§tir. Yoksa materyalistlerin dedigi gibi in
san otomatikman hayvan tti.riin:cten ~tkara:k ilerleyip geli§IDi§ ve insan 
tfuiinii artaya ~1karm1§ bir varhk degildir. 

«Yaratanlann en gtizeli olan Allah'm '§am ne yticedir.» Allah'tan 
ba§ka hi~ bir yaratlc1 yoktur. Buradaki ( 0->-1 ) kelimesi, ism-i taf
dil manaJsma degildir. Sadece Allah'm yarab§mdaki giizelligini ifade 
eder. 

«Yaratanlann en gtizeli olan Allah'm §am ne yiicedir» ki O'dur in
san f1tratma en uygun merhalede ilerleyip geli'§me imkamm saglayan. 
O'dur degi§meyen kanunlanyla insan f1tratlm donatan. Ve O'dur in
£ana en ince nizam1 vererek kendi basamaklarmda mukadder alan se
viyeye ula§masmi te'min eden. 

insanlar giintim.iizde «ilmin mucizelerin adm1 verdikleri ve bir in
san tarafmdan yap1lm1§ alan otomatik aletlerin, otomatik olarak ~a
h§maslm gbrdiigti veya izledigi zaman deh§ete kap1hyor ve kendile-
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rinden ge~iyorlar. Ne biiyiik bir san'at eseri diyerek hayretlerini ifade 
ediyorlar. Ama bu en biiyiik ilmi bulu§ nerede, §U in.san geninin ge~ir
digi merhaleler ve degi§imler nerede? Her merhale arasmda korkun~ 
mu korkun~ farkhhklar ve aynhklar var. Mahiyeti itibanyla e§Siz de
gi§imler oluyor. tn.sanlar bu goz kamm~tmc1 harikalar ka~1smda goz
lerini kapayarak ge~iyarlar. Zira her zaman bu harika ve garip vak'
alarla kar§Ila§ml'§ olduklarmdan aradaki inceligi farkedemiyarlar. In
san denen §U karmakan§Ik varhg1 iyice dii'§iiniip biitiin ozellikleriyle 
goz tiniinde bulundurmak bile, ~1plak gtizle gtiriilemeyecek kadar kii
~iik a11.n ve ana rahminin duvarlanna tutunmu§ bulunan o bir nok
trumn biitiin insani ozellikleri ta§Imrun, sanra kademe kademe ilerleye
rek biiyiimesi, geli§mesi bir ba§ka varllk haline dtinii§mesi, bilahare bir 
~acuk halinde diinyaya goziinii a·~masi ve o ~ocugun umumi insanhk 
ozelliklerinin di§mda kendi irsi ozelliklerini ve kabiliyetlerini de bera
berinde ta~mas1 ve biitiin bu tizelliklerin o rahmin duvanna tutunmu§ 
bulunan kii~iiciik bir zerre·de gizlenmi§ bulunmas1 ... Evet, her an bin
lercesi tekrarlanan bu garip ge~egi dii§iinmek bile o Yiice Yaratlcmm 
ak1l almaz ve bilinmez kudretinin anla'§1lmas1 i~in butiin kap1lan a~
maya katidir. 

Bilahare ayeti kerime kemal mertebesini tamamlamak i~in bir ad1m 
daha atlyor. Insanoglunun yeryiiziindeki. hayatl aradan ~Ikml§ olmak
la beraber yine orada son bulmaz. Zira ana taprakla alakall almayan 
bir ba~:ka unsur kan§lr. Ve kemal ~izgisinde bu unsurun te'siri gorii
liir. Qiinkii oedenine niifuz etmi~ alan ilahi nefha, anu hayvani ve or~ 
ganik hedeflerin titesinde, kan ve et gayesinin gerisinde yiice gayele
re sevkeder. Hakiki .kemalini bulmasm1 saglar ki bu da ne bu diinya
da, ne de yeryiiziinde tam olarak ger~ekle§ebilir. Bir ba§ka hayatta bir 
ba§ka merhalede ancak tahakkuku miimkiin alabilir. 

<cSonra siz, bunun arkasmdan hi~ §•iiphesiz ki tiliirsiiniiz. Sonra 
siz, k1yamet giiniinde muhakkak diriltilirsiniz.n Bu diinya hayatmda
ki merhalenin sonu Oliimdiir. Oliim, diinya ile ahiret arasmdaki ge~i§ 
hatti(hr. ~u halde oliim, insamn kendi merhalelerinden bir merhaledir, 
ama son degildir. 

Bunun ardman yine aym merhalenin bir devam1 olan, tildiikten 
sonra dirilme merhalesi gelir. Ve sanra her tiirlii diinyevi eksikliklerden 
uza'k 'kan ve et ihtiyacmdan ari, korku ve 1ztlrabdan, kriz ve buhran
dan beri, miikemmel bir hayat ba'§lar ve arada insanaglu ic;in takdir 
olunan kemal noktasma ula·§mak miimkiin olur. Tabii bu, kemal yo, 
lunda yuriiyen insanlar i~in soz konusudur. Nitekim o kemal yolunu 
surenin birinci boliimiinde gormli§tiik. Yani mii'minlerin gittikleri yol 
ama kim de diinyadaki hayat merhalesi bayunca hayvanhk derecesine 
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dti'§ecek olursa o bir b~ka hayatta kendine mahs'lls yollarda yuvarla
mr gider. insanhg1m kaybeder, cehennem odunlanndan bir odun olur. 
Yakacag1 insan ve t~ olan cehenneme yak1t olur. i.~te bu ttir i!llSanlar
la cehennem yak1tl alan ta'§lar arasmda hi~ bir fark yoktur. (Seyyid 
Kutub, Fi Z1lal-il Kur'an, X 306- 311) 

N eldir ins an? ... 
Vazifesi ned en ibarettir? ... 
Hayattan fonksiyonu nelerdir? ... 
Enerjisi neden ibarettir? ... 
Ve bu enerjinin ·hududu nereye kadard1r? ... . 
I§te daha «insan psilrol'Oji.si» tizerindeki ara§tmnamiza ba§lama

dan cevab vermemiz gerelken sorular bunlard1r. Qtinkti bu sorulara ve
recegimiz cevablar onfuntize bir yol a~acakt1r. Daha analiz ve senteze 
ba'§vurmadan evvel, «insam denen §U varhgm benliginin ve tabiatm 
~iroigi hudutlarm di§mda olmadigimizi isbat etmemizi saglayacaktlr. 

Batlh psikolaglar, bu gibi sorulSJi:'a cevab vermekten ka~mmi§lar 
ve gerek-9e olarak da bu konularm dogrudan dogruya fellsefeyi · ilgi
lendirdigini ve psikblojinin ~al~ma sahasma girmedigini ileri stirmti§
lerdir. Psikolojinin dogrudan dogruya ortada bulunan pratik psilrolo
ji konulanyla ilgilendigi ve bu sahalarda a~r~tlrma ya!ptlgmi, brall§I 
di§mda hi~ bir faaliyet yapmayacagm1 belirtmi§lerdir. 

Ne var ki bu tav1r, batlh psikoliQiglarm ar~tlm1alarmda ~ok btiytik 
iki kayba sebep olmu§tur: 

1 - Batlh psikol'oglar insam bir btittin olarak ele almami§, rea
liteler dtinyasmda ya:§ayan pratik insan ge~egini asia -goz onunde bu
lundurmami§tlr. Bu ise btiytik bir ekseriyetle insamn baz1 bolumlerini 
E)le allp, cdnsan»m bu oldugunu soylemek gibi bir hataya sevketmi§tir. 
Bu bir yam ile ele alman insan vak1as1, yanh§ bir insan anlayi§I ortaya 
~Ikarmi§ ve ekbnomi, siyaset, mplum ilimleri, edebiyat ve san'at saha
larmda ... Ferdi ve toplumsal konularda yanl~ anlayl§lara sebep ol
mu§tur. 

2 - Bu ettidler, o yanli§ nedeniyle normal ve anormal durumlar 
arasmda denge saglayamami'§tiT. Qtinkti normal ile anormal arrusm
daki 111oktay1 aytrdeden Ol'9tiyti yitirmi§tir. Ve her '§ey, btittin teori ve 
pratiklerin almd1~ nokta yani insan psikolojisini, bir realite olarak 
ele all§ seyri i(!inde ce,reyan etmi§tir. Bunun i~~in de Bat1 dtinyasmrn 
XIX. ve XX. as1rlar boyunca g~irdigi hayat merhaleleri ol~u aliniDI§, 
insan psikolojisinin normal ve anormal yonleri bu Ol~tiye g6re deger
lendirilmi§, btittin nazariyeler buna gore ayarlanmi§ ve bilginlerill' el
lerinde ol~u olara'k aldiklan normal durum olarak kabul edilmi§tir. 

Bu iki meWd hatas1, bat1daki psik'olojik ara§tlrmalan gotgelemi§ 
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ve batlh bHginl<erin ula§tlklarl ger~eklerin bir 9ogu ctiz'i ger~ekler 

olup ill!sanm hakiki durumunu ifadeden uzak kalmn§tlr. §ayet bu ara'§
tlrmalarm ktimelendigi temel nokta saglam olsa ve dogrudan dogruya 
insam k'onu alsayd1; bu hakikatlara ula'§mak belki de mtimktin olurdu. 

Alexis Carrel «insan Bu Me~'huln adll k1ymetli eserinde diyorr ki 
(Alexis Carrel insan kcnusunda derinligine ara§tlrmalar yapma imkam 
bulmU'§ e'.§ine az rastlamr ktilttirlti bir bUgindir. T1p, fizik, kimya, ana
tomi, biyoloji, san'at ve edebiyat sahalarmda \!ah§malar yapmr§tlr) : 

«Cans1z madde ilimleri ile canh varhk ilimleri arasmda tuhaf bir 
e§itsizlik var. Astronomi, mekanik ve fizik ilimlerinin esaslannda bun
Iari matematik dilinde veciz ve zarif §ekilde anlatan, uygun ve tutarh 
kavramlar bulunuyor. Bu ilimler dtinyaya eski Yunan abidelerindeki 
ahenkli hatlan kazand1rd1. Bunlar dtinyay1, faraziye ve hesablarmm 
muhte§em aglanyla sany:or. Ger~egi, dti'§tincenin ah§Ilml§ §ekillerin
den, sadece sembollerle gfuterilen, anlatllmaz, mticerred fikirlere ka
dar takib ediyor. Fakat biyoloji ilimleri i9in durum bOyle degildir. Ha
yat fenomenlerini inceleyenler, u~suz bucaks1z bir ormanda yollanm 
yitiren insanlar 'gibidirler. Hi~ durmadan yer ve §ekil degi§tiren •saYJ.
SlZ aga19h ve sihirli bir ormanm ortasmda bulurlar kendilerini. Bir YI
gm olgular altmda ezildiklerini hissederler. Bunlan tarif de edebilirler, 
ama cebir formtilleriyle belirleyemezler. Madde dtinyasmda rastlanan 
§eyler atom ve y1ld1z, kaya ve bulut, 9elik veya su olsun bunlarm baz1 
niteliklerini mesela agirhklarmi ve boyutlanm belirtmek tecrid et
mek mtimktin olmu§tur. E§yamn tedkik ve mti'§ahadesi; ilm.in ancak 
basit §ekli, tasviri §eklidir. Bu mu'§·ahade, fenomenlerin tasnifini te'
rrin . eder. Fakat degi§ebilir miktarlar arasmdaki sa bit iU§kiler, yani 
ta!Jii kanunlar ancak ilim daha mticerred bir hale geldigi zaman mey
dana <;Ikar. Fi·zik ve kimyalda bu derece stir'atli ve btiytik bir ba§an el
de e:dilmesinin sebebi, bunlarm abstre ve kemmi olu§udur, bunlar bize 
e§yamn yap1s1 hakkmda nihai bilgiyi ve·rmek iddiasmda olmakla be
raber, fenomenleri onceden bilmemize ve istedigimiz zaman bu feno
menleri tek.rar meydana getirmemize imkan verirler. Maddenin yapi
smdaki s1rn ve onun ozelliklerini a~1klamak suretiyle kendimiz mus
tesna yerytiztinde bulunan hemen hemen her §eyi htikmtimtiz altma 
almak imkam vermi§lerdir ... 

Genel olarak canh varhklar ilmi, ozel olarak da insanm kendisi
ni inceleyen ilim pek ilerlemi§ degildir. Canh varhklar ilmi hentiz tas
vir ve ta'rif saM.smdadi·r. insan son derece kompleks ve pa~alanmaz 
bir btittindtir. insan hakkmda basit bir anlayl§a sahib olmak miimktin 
degildir. insan denen bu btittintin pa~alanm, dl§ alemlerle ili§kileri
ni tesbit edecek bir metod yoktur. Onun tedkiki degi§ik tekniklerle ya-

Tefsir. C. X. F . 350 
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· p1lmahd1r. Bu tzdkikte birbirinlden ayn ilimlerd!m faydalamhr. Tabii
dir. ki bu ilimlerden her biri kendi objesinden ayn bir kavrauna ula
§lr. Bu ilimlerin hei biri ancak kendi teknigl ile imkfm verdigi soyut
lamayi yapar. Ve butun bu abstraksiyonlarm toplam1, konkre vak1adan 
daha a·z zeillgiil.dir. Sonunda bir tortu kahr ki bu asla ihmal edileme
yecek kadar onemlidir: 

Zira anatomi, ~imya, fizyoloji, psikoloji, pedagoji, tarih, sosyoloji, 
ekonomi politik ve biitiin bunlann dallan konularnn bitirmiyor tu
ketmiyorlar. Demek ki muteh~s1slann tamd1g1 insan, mii·§ahhas ve 
ger~ek insan degildir. 0, sadece bir §emad1r. Ve bu §emada her ilim 
teknigini in§a ettigi ayn ayn §emalardan kompoze edilmi~tir. 

~iiphesiz insanl1k, kendini tammak i~in muazzam bir gayret gos
termi§tir. Bilginleri:q.. filozoflann, §airlerin ve mistlklerin mu~ahade
lerinden meydana gelen bir hazine sahibi olmam1za ragmen insan hak
kmdaki gorii§lerimiz baz1 gorii§ ve par~alardan ibarettir. Ve bu par
~alar da, bizim metodlanm1zla yarat1lm1§tlr. Her birimiz bir hayalet
ler alaymdan ba.§ka bir §ey degillz. Bilinmez gerC!ek de bu aletle·r ara
Hnda yuruyor. 

Gergekten cehaletimiz pek buyuk. :.i:nsanlan inceleyenlerin_ kendi 
kendilerine sorduklan sorulann buyuk bir k1sm1 cevabs1z kahyor. i~ 
diinyam1zda muazzam bolgeler henuz bilinmiyor. Kimyevi cevhero~e

rin molekillleri, dokularm gegici ve kompleks organlanm terkib i~in 
nasll uyu§uyor, nasll bir duzen kuruyorlar? ... ilkah edilen bir yumur
tanm i~inde bulunan genler, bu yumurtanm i·\!inden g1kan fe:rdin ka
rakterini nas1l ta'yin ve tesbit ediyorlar? Dokulardan ve organlardan 
murekkeb bir topluluk halinde nas1l te§kllatlamyor? Denilebilir kl 
bunlar t1pk1 karmcalar ve anlar gibi toplumun ne rol alacaklanm on
ceden tilmektedirler. Fakat hem kompleks hem de basit bir organiz
manm te§ekkiiliine imkan veren mekanizmay1 bilemiyoruz. 

Besbelli ki konusu insan olan lj'utUn ilimler gayet yetersiz ve 
kendi hakk1m1zdaki bilgilerimiz pek noksand1r. )) 

Sonra donuyor Alexis Carrel, insan ger~egi uzerindeki bu cehale
tin, be§er hayatmm medeni, fi!ui, ekonomik ve sosyal yonleri uzerin
deki kotu te'sirlerini a<;1kllyor : 

<<Bu soruya basit bir cevap verilebilirdi. <;ag1mJz medeniyeti ko
tii durumdad1r. <;unku bize uygun degildir. Bu medeniyet bizim ger
gek tabiatlm1z bilinmeden kurulmu§tur . ilmi bulti§lardan insan i ~ ti
hasmdan, hayalinden, teorilerinden ve arzulanndan dogmu§tur. Bi
zim taraf1m1zdan kurulmu§ olmasma ragmen, bizim ol~iilerimize go
re olmaml§tlr.ll 

<<Bunlarm kotu te'sirleri kendimizi geregi gibi dikkate almayi§l-
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m1zdan ileri :gelmi§tir. Mek~mige, fizige ve kimyaya eski hayat §ekille
rimizi rastgele degi'§tirme gucu veren §ey, bizim kendimizi bilmeyi!§i
miz, bu husustaki cehaletimizdir.» 

<<Insan her §eyin <Hgiisu olmallyd1. Oysa insan kendi yaratt1g1 
alemde bir yahanc1d1r. Bu alemi kendisi ic;;in te§kilatland1rmay1 bUe
memi'§tir. ·<;unku kendi tabiatma dair mlisbet bir bilgisi yoktur. De
mek ki camnz §Syler ilimlerinin canh varllklar ilimlerine nazaran mu
azzarn ilerleme kaydetmi§ olmas1 insanhk tarihinin en feci hadisele
rinden biridir. Zekam1z ve bulu§lanmizla kurulan c;;evre, bizlm ne bo
yumuza ne de bic;;.imimize uygundur. Bize yararrmyor. Bu c;;evrede bed
bahtlz. Burada ahlaken ve zekaen dejenere oluyoruz .. . Vs. vs .. ·'' 

Biz bura'da Alexis Car·rel'in kitabmdan yaptlgimiz iktibaslan ka
fi gorerek kesiyoruz. Ne var ki ad1 gec;;en eser, uzerinde durdugumuz 
mevzu ile yakmdan ve derinden ilgiliidir. Bizim buradaki runa hedefimiz 
insan gel"c;;eginin sfudece birkac;; yonunu ele ahp «i-§te insan gerc;;egi bu
dur.» demenin meydana getirdigi lmrkun\! tehlikeyi ve onemli hatay1 
atc;;Iklama:ktir. Bunun yam s1ra insan gerc;;egini bir butlin olarak ele al
mamn zaruretini belitt'mekle ele aldig1m1z bu butunun mutekamil 
§ekli ile insam ilgilendiren her konuda olc;;u olarak almmasml istiyoruz. 

Batldaki psikoloji ilrminin hareket tarzma bir goz attlgimiz zaman, 
bu cuz'i anlayi§In <dnsan)) dlii§lincesi konusunda ne bliyuk sarsmtila
ra meydan verdigini hemen gortiruz. Ve bu sebeple bilginlerin ula§tlk
lan neticelerden istifade etme imkfunlanm nas1l kaybettigimizi fark
edeTiz ... 

Freud §Uuralti ile ilgili 1gorli•§lerini ortaya att1g1 zaman, §tiphesiz 
bu nazariye insan psikoloji·sini ogrenmek konusunda yap1lan c;;all•§ma
lar arasmda kendine has bir deger ifade ediyordu. insan psikolojisinin 
karanllkla.rla ortulli derinliklerine gotfi.ren bir iz idi. Ne var ki bu na
zariye yine de cuz'i idi. Her ne kadar I<,reud ulm~tlg1 bu cuz'i bi1gilerin 
tamamen insan gel"c;;egini ifade ettiginde 1srar da etse, bu cuz'i gorti'§ler 
Freud'u insan psi.kolojisi ile ilgili tezini ortaya koyarken c;;ok 6nemli ve 
aym zamanda. da tehlikeli sonuc;;lara goturdu. <;unku Freud, •§Uuralti
mn yalmzca insanm gerc;;ek yamm ya.nsittlgmi, §Uurun ise sa.hte bir 
insan tipini ifa'de ettigini, binaenaleyh hie;; bir zaman insam gerc;;ekle
re goturemeyecegini iddia ediyor ve doktrinini bu esasa istin8;d etti
riyordu. §uur ise sahte insan tipini canlandmr ve o sebeple asla bizi 
hakika tla.ra g6Wrmez. insanm kendi benliginin di§mda ve varllgmm 
otesinde gerc;;ek insana gore uydurulrnU§ hayali insan. Bu benlik dl§l 
uydurma insan, birtak1m repression ve regressionlarla ortaya \!Ikmak
ta, gerek cemiyet gerekse «ben))in di§mdaki etkenler -<lin, ahlak, ge-
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lenek ve diger bask1c1 gti<;ler- ger<;ek insan «ben»i tizerine tahakkiim 
etmekte jir ler. 

i-§te insan hayatmda ve ruhsal dtinyasmda ortaya <;lkan birgok ka
Tl§lkhklann dogu§ kaynag1, bu yanll§ anlayl'.~tl . 

Gergekte Freud, insan psikolojisi tizerindeki birtak1m «ilmi» ger
gekleri unutmu§tu. Halbuki bu ctiz'i insan anlayi§l tizerindeki sakat 
1srar olmasayd1, belki o da bunlan idrak edecek ve ona gore hesa~ 
bm1 ytirtitecekti. 

Bir kere Freud '§Uurun tlpk1 §Uuralti gibi insan psikolojisinin ya
plsmi te§kil eden unsurlardan bir parga oldugunu, insamn «ben»in 
i<;inde varolup di§andan adapte edilmedigini bilmezlikten gelmi§ti. Bi
naenaleyh ne dinin, ahlak ve geleneklCTin, bask1 unsuru alan cemiye
tin ve diger gtiglerin, ne de maiddi ve manevi unsurlarm insam. psiko
lojisinde onceden mevcud olmayan bir §eyi getirip S'Okamayacaklanm 
kavrayaJmadr. Halbuki btittin bu bask1 unsurlarmm fonksiyonu '§Uur
altmda onceden yer etmi§ bulunan §eyleri g1karmaktan ibaretti. Eger 
insan yaratlhi§mda boyle-bir §ey yoksa sozti ge<;en gtiglerin bunlan ye
niden mey'dana getirecek durumda olmad1gmi gormedi. 

ikinci olarak da gerek cemiyet, gerek cemiyete kaq1 beslenen duy
gular, gerekse cemiyetin bask1larma boyun egmek gibi hususlarm hep
si de, ruhun kendisinden ortaya <;Ikmaktatdir. Cemiyeti meydana ge
tiren unsur rse b~kalan ile birlik olma arzusundan ne§'et etmektedir. 
Ve insan bu duygusundan i::ittirti bazan cemiyet halinde y~amak igin 
ferdi arzulanm ve zevklerini feda eder. Bu da aslmda insan ruhunun 
i~inden gelen bir arzudur. Eger insan ruhunda toplum halirrde ya§a
ma duygusu bulunmami§ olsayd1, di§ amillerin te'siriyle veya dogru
dan dogruya bask1 yoluyla yerytiztintin hi9 bir kuvveti boyle bir duy~ 
gl.l ihdas edecek gti~te olamazd1. Binaenaleyh §UUrun cemiyetin di§ bas
kilannm te'siriyle te§ekktil ettigini ileti stiren gorii§ kokten sakattlr. 
Qiink·ii bu duy:gu, netice itibanyla insan benliginin derinliklerinde mev~ 

cud alan dogu§tan gelme bir duygudur. i~te Freud bunu da •g(izden uzak 
tutmu§tur. 

U·<;tincti .olarak da ytice degerleri belirten kiSitlayiCl engeller, bas
kllar veya .psikolojik ad1 ile repressionlar bile insan benine dr§atdan 
70rla adapte edilmi§ bask1 ve zor mekanizmalan kullamlarak benim
setilmi'§ degildir. Eger insan beninde dogu~tan bunlan benimseyecek 
kabiliyet olma.sa, «ben» (ego) bun~an ne benimse'r ne de bunlara da
yah olarak kurulabilen tisttin degerler mekanizmas1 faaliyete ge<;iri
lebilirdi. Dl§ bask1lar yaluyla bunlan te'min etmek mtimktin olmaztl1. 
Bu bask1lar ne kadar ag1r ve §iddetli olursa olsun. Qtinkii ne bask1lar 
ne de engeller, tabiat1 geregi olarak daha once varolmayan bir §eyi ye-
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niden meydana getirecek gti'9te degilidiro l§'te F1·eud bunu da bilmemek
tediro 

Bu yanh§lardan dolay1 Freud, insan psikolojisi tizerinlde birtak1m 
yanh§ yorumlara gitmi.~tiro Ozetleyecek olursak Freud'a gore; insamn 
ger~ek btinyeJSini te§'kil eden ana . nokta, egoduro Elgoyu degi§tirmek, 
egitmek veya ba§ka '§ekle mkmak ic;in yap1lan ~ah§malarm hepsi hadd-i 
.zatmda insanm bu ger~ek btinyesini meydana getiren egoya sonradan 
zorla ve di§t.an adapte edilen §eylerdiro Ve insanm gergek benini mah-

. vedici derecede kotti ve tehlikeli motiflerdir 0 

Diger taraftan da Freud, insan htinyesinldeki cim:el ic;gtidun.tin de
rinligini ve kokliil'tigtinti, muhtelif kllsimlara ayirmi!§ ve dagilmi~ ol
dugunu ortaya attlgl zaiman, §tiphesiz bu bizim be!§er ruhunun derin
Vklerini bilmemizi saglayacak onemli bir ke§if durumunda:ydl. Ne var 
ki o; direterek bir bti'ttin olan insam, tizerinde c;ah§ma yaptlg1 boltim
lerden, par\!alardan iharet sayarak, tahlil etmi§ ve netice itibanyla yan
h§hklara dti§mti~tiiro 

Freud, insam «libido>> ile izah edip btittin hususiyetlerini kOk ola
rak lihidoya dayamak, sonra da birtak1m faziletlerin insamn egosunun 
di§mdan zorla ve bask1 yoluyla yaptmld1gm1 kabul etmekle de kalma
ffil:§ insana bir nevi a~gm hayvan bic;imi vermi§tiro Bu nevi hayvan; 
ger\!ek hayvanlar .gibi yiyen, yeme duygusuna sahip alan, i•c;me hassa.Sl 
bulunan ve ic;mekten zevk alan, koruma ic;gtidtisti ile hareket ederek 
kendisini savunan, sonra cinsel enerjisini yine cinsel ze·vk ile tatmin 
eden bir hayvan olmakla kalmami§; yerken, i~erken, hareket ederken 
ve savunma mekanizmasm1 gah§tlnrken hepsini de s1rf libidonun da
yatmasiyla yapmakta ve cinsel ic;gtidtistinti tatmin etmektediro Bilinen 
cinsel enerjiye daha ba~ka cinsel enerjiler de ekleyereko Bu motivas
yonun neticesinde artlk ~ocuk 2nnesinin memesini emerken suf cin
sel iQgtidtiyle . emmektediro Kti~tik abdestini veya btiytik abdestini ya
parken tamamen cinsel ic;g'Udtiyle yapmakta:chro Annesine kaT§I olan 
duygulan btittintiyle cinse1 iggtidtilerinin eseridir .. 0 Daha burada sa
yilamayacak kadar pek c;ok faaliyetlere bu c;irkin ve igrenc; motivleri 
vermi§ti:ro 

Freud'un her ke~fi de, i§'te bu yanll§ ve eksik anlayi'§mdan ottirti, 
o girkin ve igrenc; batakhgm ic;inde kaybolup gitti. Halbuki her iki bu
lu'§, geU§en insan anlayi§l muvacehesinde Freud'un bugtinkti mtibte
zel ve ctiz'i anlayi'§mdan c;ok daha iyi ve faydah meyveler verebilirdi. 
Ne var ki Freu:d'un elinde, insan btinyesinin kirletilmesi ve basite in
dirgenmesi ic;in bir vfus1ta haline gelm~tiro 

Freud'un talebesi Adler ve Jung hocalanmn yanh§ml dtizeltmek 
ve cinsel i~giildti konusundaki a.§mllgiru bertaraf edebilmek i~in insan 
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hayatma dair cinsiye.tin di§mda bir kaide yerle§tirmek istediler. Bunun 
iizerine Adler: <cFerdin o11ganik i9giidiisii (iistiinli.ik duygusunun) ce
miyete kar§I iistiinliigunii ibraz etmenin eseridir» diyor. Jung ise; <<in
san iggiidusunun esas1 (a§agillk kompleksi), eksikligini anlamak ve bu 
eksikligini ba'§ka y:allarla telafi etmektir. J) diyor .. . Her ikisi de parmak
lanm insan benliginin ciiz'i boliimlerinden birisinin uzerine koyuyor · 
ve bu benligin \!Ok derin noktalarmdan sadece bir noktay1 aydmlat
maya '<;ah§Iyorlar. Ne var ki bu iki gerc;ek de, diger gall§malar arasm
da kaybolup gitti. Qiinkii her ikisi de insan benligini bu iki zaviyeden 
incelemeye ve sadece bundan ibaret oldugunu belirtmeye ~ah§tllar. 

Halbuki tek ba§ma bu ag1klamalar insan psikolojisini ifade etmekten 
c;ok uzakti. .. 

Tecriibeci ekol de insan psikolojisini la.boratuvara yerle§tirip ora
daki deneyler ile ag1klamaya c;ah§hgi zaman §iiphesiz birtakim cuz'i 
fakat faydah gerc;ekler yakalami§h. Ne var ki bunlar da elde ettikleri 
bu k1smi ve eiiz'i neticeler insan psikolojisi iizerindeki kiilli ve butlin 
neticelermi§ gibi kabul etmi§ler ve bunda da, 1srar etmi§lerdi. Boylece 
faydall olmas1 mumkun olan bir bulu§, bO§ bir saplanh sonucunda he
ba olmm~tur. Qiinkii bu ciiz'i neticeler, bir biitiih olan insan psikoloji
sini biitlinuyle izah edecek nitelikte degildi ve olamazd1 da. Hem tecrii
beci ekiolun elde ettigi ciiz'i bilgiler, bu ciiz'iyyatm bile en sonunda yer 
alabilecek vas1ftayd1. Qiinkii tecriibeci e)wl ancak insan psikolojisinin 
cesedle ilgili olan k1sm1m laboratuvara yerle§tirebilirdi. Ve ancak bu
nu maddi olc;Ulerle ol~er, hisler ile izah edebilirdi. Ama makinamn ula
§amadigi, laboratuvardaki aletlerin anlayamad1g1 noktalarma asia nu
fuz edemezdi. Bu noktada bii!Sbutun aciz kahrd1. Binaenaleyh, biituuiiy
le ustiin bir mekanizmaya sahib olan insan psikolojisinin ger\!ekleri 
kaT§lSmda aciz kalmii. Laboratuvardaki aletler sayesinde belki insa
mn yorgunluk veya vucuid enerjisini' olc;ebilir, insan duY'gularmda ve 
psikolojik durumlarmda i<; salg1 bezlerinin te'sirini anlaya.bilirdi. Ama 
insamn hakikatlar kar§Ismdaki ihsaslanm, adalet duygusunu, guzel
lik anlayi§Inl nas1l <:Hc;ebilirdi? .. insamn engin ruhi enerjisini ve kabi-
liyetinin, fikri bulu§lanm nas1l anlayabilirdi? .. . 

Davrani'§ psikolojisi (Behaviorist Elrol) ... insan .ger<;egini birtakim 
geleneklerin te'siriyle beliren ve cemiyetin geli.~tirdigi, §artladigi §art
h refleks (conrdit1ned reflekses) lerle izah eden belirli etkilerin belirli 
tepkiler doguracagmm ve etkilerin rdegL~mesiyle tepkilerin .de kendili
ginden degi'§ecegini ileri surerek izah et.'lleye <;ah§tl. Behaviorist anla
YI§ aslmda hayvan psikolojisini ifade ettigi kadar, insan psikolojisini 
ifade etmekten uzaktl.. . Hem insam hayvan yerine koyuyor, hayvan 
.harek,etlerindeki §artll durumll:m insanlar i\!in de ge<;erli saYJyor ve bu-
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tiin hareketleri fizyolojik neldenlere dayandmyordu. bgrenme aktm1 bir 
kenara b1rak1yor ve fiilleri birtak1m duygusal ve determinist nitelikten 
uza'kla'§tmyordu. Boylece de im:amn saha·s1m daraltlyor ve <;ok giiloiin~ 

bir duruma sokuyordu. Bu durumda insan i<;in ne inldenin, ne ideal
lerin, ne yiice degerlerin, ne de iistiin duygulann yeri olabilirdi... Bi
naenaleyh insan, sadece en dar Sllllrlarl i<;inde duygusal bir canhhk 
emaresi gosterir ve belirli etkilere belirli tepkiler gosterirdi. 

- Mekanik okul ise insan hayat1 da dahil olmak iizere biitiin hayatl 
otomatik . bir alete benzetiyordu. Ve hayat makinamn emrine boyun 
eger, onun mahkumudur diyordu. Biitiin organik ve biyolojik faaliyet
leri tabiat ve kimya kanunlanyla izah etmeye \!ah§Iyordu ... Mekanik 
ekol insam insanhgmdan tecrid etmekle, hatta insam dar sahah bi
yoliOjik bir onganizrrna sahibi varllk haline getirmekle iktifa etmiyordu. 
Bilakis ~ag1lara hem de ~ok a§agilara dii§iiriiyordu ... Buna gore insan, 
salt anlamda bir otomat durumundayd1 ve makinanm otomatizmi gi
biydi onunki de. Dolayisiyla insanin insanllgma dogru yoneltilmi§ alan 
biitiin ira:di mekanizma kendiliginden siliniyordu. insan iradesi degil, 
hatta canh ve orrganik iraae biitiiniiyle yok oluyordu. insamn biinye
sindeki her tiirlii engin duygular ve yiice arzular reddedilm.ir§ oluyiOr
du. Nitekim ruhi ve fikri biitiin mekanizmalan, maddi, ekonomik ve 
sosyal mekanizmalannm tiimii bir an petegindeki veya kannca yuva
smdaki h;giidiisel diizen ve mekanizmaliudan ~ok daha a§agi oluyor ve 
boylece insan, kor, sagu ve sebeplerin mahkumu biiyiik bir makinanm 
par~alarmdan bir parr~a haline geliyordu. 

I§te Batldaki psikolojik ekollerin ekseriyeti, bu eksik ve kan§Ik bir 
atmosfer i\!erisinide ciiz'i na•zariyele:rin pe§inden siir·iiklenmil§ ve kor 
inadlarm mahkumu olmu.~tur. c;unkii her biri 1srarla ins.an gel'\!egini 
kendi ciiz'i ve basit bulu§lanyla izah etmeye kalki'§illl§, neticede ha
talan, insan ger\!egine giiliinr;, basit ve yanll§ bir biogim vermekle kal
mami§, aym zamanda bu pan;a par~a gergeklerden bir sentez yaparak 
istifade etme yollanm da tlkami§tlr. Boylece ortak ve saglam bir na
zariye kurmak imkam yok olmw~tur. Bu cuz'i ve par<;a par~.a anlayi§
lar iizerine ekonomik ve sosyal gorli.i§ler, ahlak ve hareket metodlan, 
suy ve ceza anlayi§I da oturtulunca ha1tamn ne kadar biiyiik ve kdklii 
oldugu kendiliginden ortaya \!Ikar. Neticede durum Alexis Carrel'in de 
dedigi gibi insan ger<;egi iizerinrdeki katmerle§mi§ bil'girsizligimizden do
layi insanllgm mahvma kadar vanr . .. 

Bu ararda ii~iincii bir hata •§ekli daha var ki istisnas1z biitiin Ba
tlll ekoller aym hataya dii§iiyorlar. Bu hata, insan psikolojisini ve in
san haya·tm1 Allah'tan u~akla§ffil'§ olarak etiid etme yamlgisldir. 

Bu yamlgmm, batllllann hayatmda uzun bir hikayesi de var .. . 01-
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' ' 
d,uk<;a uzun bir hikaye .. . Koku ta as1rlarm oncesine dayaruyor ... 
· Ba tllllann ronesans'tan beri a§lfl derecede kudsalla§tirdiklan ve 

temel mefhfunlanm ald1klan HeJenist (Klasik Yunan) hayati, esas 
itibanyla kendine has §ekli bulunan putperest bir hayatt1. Helenist an
layi§a gore insanlar ile tannlar arasmdaki ili§kiler, devamh bir ~atl§
maya ve ard1 atkas1 kesilmez bir du§manllga dayamyordu. Bu <;ati§
ma ve du~manhk ba·z1 kere daha sertle§iyor ve v~i bir saNa§ haline 
geliyordu. Prometeus efsanesi, bu kar§Ihkh <;a tl'§manm amans1z bir y6-
nunu taJVsir eder. 

Mitolojik bir yaratlk olan Prometeus'u tann Zeus insanlan ~amur
dan ve sudan yaratma i§leminde kullamyordu. Bir gun .geldi Promete
us insanlara k'ar§I a§m bir sevgi bag1yla baglaruil. Gokten kudsal ate
§i c;alarak insanoglunun eline verdi. Bunun uzerine tari.nlar tanns1 
Zeus, onu cezaJandn"dL Ve Kafkas daglannda zincire vurdu. Uzerine 
bir kartal yolluyordu. Gun bayu cigerini parc;alatlyordu. Ne var ki er
tesi gun yeniden azablandnunak i~in 0 gece cigerini yeniletiyordu. 
Tann Zeus, kudsal ate§i eline gec;iren insanlan da cezaland1rmak ve 
intikam almak i-c;in yeryuzunde ilk canll di§i olan Pandora'Yl dunya
ya yolluyor. Pandora gelirken, beraberinde de her turlu kotiiluk1erin 
i-c;inde sakh bulundugu bir valizi dunya;ya getiriyor. Maksad1 butun 
insan ~uriinu yok etmektir. Prometeus Hi'pemetos Pandora ile evlenin
ce tannlarm gonde·rdigi hediyeyi de kabul ediyor ve valizi a~1yor. Boy
Ieee kotiilukler yeryuziine yay1hyor. 

i1§te insan ile tann arasmdaki ili§ki. .. Kudsal ate§i (bilgi ate§ini) 
insanoglu ~almi§ ve tannlarm elinden wrla almi§tir. insanlar bu c;al-

. (:ilklan ate§le kainatm ve hayatm esranm ogrenecekler ve yeryuzun
de her biri bir tann yerine gec;ecek, tannla§acak. Bunun kar§Ihgmda 
tannlar da insanlarla korkunc; bir sava§a giri§iyorlar, intikam almak 
istiyorlar. Onlann da maksad1 kuvveti ellerinde tutmak ve yeryuzu-. 
nun yalmz ba§ma hakiiiTlleri olmaktlr. 

Avrupa orta<;agda Hirnstiyanhgi kabul etti ama Helenizm (veya 
Helenistik anla~) gizlice Hmstiyanhgm kabugu altma saklandL Ro
nesans ile birlikte Avrupa yeniden bu gizli ve klasik putperestlige don
du. Ama duygu yine aym du:Yigu idi. ilahlarla veya Hmstiyanhgm tan
mnyla sa~ ve ·c;eki.~me devam ediyordu. Tannya kar§I sevgi ve dost
luk besleyeceklerine dii§manca hareket ediyor ve ba§kaldmyorlardl. .. 

Yakm zamanlara ka'<iar, yani herkes kiliseden yiiz c;evirmezden 
once kilisenin insanlarm huzur ve rahatlanm tehdid eden, insan bun
yesini busbutiin mahveden c;irkin bir a§mhga dalmas1yla bu durum 
daha da feci bir §ekil ald1. Din adamlarmm hegemonyas1 butiin ag1r
hg1yla avrupahlarm uzerine biruiigi gibi engizisyon mahkemeleri, afo-
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rozlar ·ve · endti1ijanslarla ezmeye -~ah§tl. Son olarak da -ki bu en son 
koz olmu§tU- dini bHgiler adm1 verdigi birtaknn derme ~atma bilgi
leri gOkten inmi§ kelimeler olarak zorla kabul ettirmeye '\!ah~t1.. Sis
tematik ve tecrtibi bilgiler bu soylenen §eylerin sakathg1m isbat edin
ce, bu sefer kiltse b:ask1s1m daha da artlrarak insanlan yakmaya, bil
ginleri dine ka!'§l geldi diye i'dam ettirmeye ba§ladl ... 

I§te btittintiyle bu faktorler Avrupa dii§tincesinde ve aym zaman
da avrupahlarm §Uur altmda dine kar§l bir nefret duygusu uyandlr
dl. Bu nefret, sane:ce dine ka·r§l <gelii§mekle kalmad1. AJlah'a ka:dar uzan
dl. tnsanlarla Hgili her §eyde hummah bir §ekilde Allah'tan uzakla§ma
lar ba~lach. A vrupah yaptlg1 her §eyde Allah'm ad1m anmamaya gay-
ret ediyordu. · 

I§te bun dan dolay1d1r ki A vrupah psikoJ.ojik ara§tlrmalarmda da 
Allah"tan uzakla§mll§ bulunuyor. Allah fikrinden soz etmeyerek ara§
tlrmalanm sti:r'dtirtiyor, halbuki insan nefsinin yaratlc1s1, ona canl1hk 
ve hareket bah§e.den ve btitiin kabiliyetlerini veren O'dur ... 

Psilrologlar insan ruhunu her ttirlti te'sir y6nleriyle birlikte ince
liyorlar da, insan hayatmdaki ilahi iradenin te'sirlerine asla yer ver
mek istemiyorlar. 

Bazan bak1yorsunuz insan1 cografi, sosy<?lojik ve maddi faktorler 
a~1smdan inceliyorlar... . 

Bazan iktisa'di a~1dan ara§tmyorlar ... 
Fakat bir kere de olsun ilahi takdirin te'sir mekani·zmas1 altmda 

ara§tlrmak istemiyorlar. ilahi takdirln her§eyin sonucunu ta'yin etti
gini, bu araida insan denen varhgm da bunlar arasmda bu1undugunu 
hi~ mi hi~ ele almak istemiyorlar. Gerek btittintiyle insanlarm, gerek
se ferd ferd toplum toplum insanlann ilahi iractenin te'siri aUmda ol
dugunu gormek istemiyorlar .. . 

Buhun neticesinde birtak1m fahi§ hatalar doguyor tabii.. . Hatta 
hata degil, hatalar y1gm1 ... 

Bu nazariyeierin ve ekollerin hepsi de; insan ruhunun f1tri olarak, 
1ogu§tan yaratanma kar§l yonelmek ihtiyacmda oldugunu, biittin htic
relerinin yaratamn giictine ve yard1mma muhta~ oldugunu, hareket 
kanunlanyla birlikte hareket noktalanm da O'ndan alacagm1, enerji
sini ve enerji kaynaklanru O'ndan alml§ olacagm1 hi~ bir zaman he
saba katm1yorlar. Be'§er tarihinin akl§mda gokten inmi'§ ilahi dinle
rin yerini ve te'sirini de ihmal ediyorlar. Btittin bunlarm da u·zerinde 
bir kainat ger~egini unutuyorlar. o da insamn hayatmdaki hadisele
ri dtizenleyen ve ona seyrini te'min eden ilahi takdir ile insarim dog
rudan dogruya olan mun·asebet ve teesstirti ... Hem bilmiyorlar ki ge
rek cografi faktorler gerek maddi, ekonomik ve sooyal faktorler .. . Hep-
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si de Allah'm kudret 9evresinin dahilindedir. Ve Allah'm engin ira
desinin d1~mda miistakil olaTak cereyan edebilen '§eyler degildir ... 

Biraz once ozet olarak tarihi sebeplerini a r;IklaxllgiiDiz bu kasdi 
garflet · ve bilerek gormemezlikten gelmek, insan i9in or;izilen §emada 
biiyiik yanli§hklar ve kar~Ikhklara sebep oluyor. Bir §emada bazan 
insanm kainatta tek ba§ma buyruk ve bu kainatm asll yaratlciSI oldu
gunu :gooteriyorlar. Halbuki bu ilmi bir geN;ek degildir. Qiinkii insan 
yaratammn yard1m1 olmadan hi\! bir §ey yapamaz. Yaratanm belirt
tigi plan dahilinde insan kendi i§lerini yiiriitebilir, ama bunun dl
§ma asla r;lkamaz. Bazan da gordiigiimiiz §emada insan varh~ ·kabul 
ectilen birtak1m farazi tannlarm; maddi, sosyal ve ekonomik tannla
rm kulu koles~ olarak 'gesteriliyor ... Bu durumda tabii olarak insanm 
geror;ek degeri kii,r;iiltilliiybr ve basitle§tiriliyor. Bir ba§ka ~emaya bak
tigimiz zaman insamn hare.keUerinin; §arth reflekslerin ... cinsel it;
giidillerin .. . kimy81Vi formiillerin ... veya mekanik vas1talarm eseri ol
dugunu goriiyQruz .. . Bu ise irusamn ger\!ek ir; durumunu yanh§, ol
dugundan farkh gostermek'tedir... Biitiin §emalarda, planh §ekilde 
uygulanan o r;irkin anlayi§ tarz1 smtlp durmaktad1r. Ve hepsinin 'g0S-: 
terdigi geror;ek insana hie; mi hi~ benzememektedir ... 

Biitiin o Babh ekoller, bizim bu bciliimiin ba§ k1smmda siraladi
grmiz sorulara ce'Vab vermekten kurtulacagm1 samyordu. insan nedir? 
Vazifesi nelerden iba.rettir? Hayatta insamn fonksiyonu nedir? Ener
jisi neden ibarettir? Ve insan enerjisinin hudUldu nereye kadar uzamr? 

Netice; Carrel'in de dedigi gibi insan ge~egmi iyi bilmemekten 
. dogan katmerli bir cehaletin sonucu bir'tak1m sistemler vaz'ederek, 
medeniyet anlaYI§l ortaya 91kararak, ilmi nazariyeler ileri siirerek top
luca insanhg1 mahvetmek olmu§tur ... 

C<insan» ge~egi iizerinde enine boyuna bir inceleme yrupmak in
san psikolojisi iizerinde yrup1lmas1 gereken biitiin r;ah§malardan -once 
gelir .. . Diger taraftan bu §iimullii r;ah§ma; insan psikol'Ojisi iizerin
deki tafsilath ara§tlrmala_n kiSitlamayaca~ gibi o ara~tntrnalarm yo
lunu da ay'dmlatacaktlr.' Aynca insan fi'zyolojisi iizerindeki anatomik 
r;ah§malara da yard1mci olacaktlr. Gerek insan kalbi, gerekse insan 
organizmas1 iizerinde yap1lacak etiidlerin derinle§tirilmesinde de bu 
r;ah§malarm biiyiik faydas1 olacakbr. 

Bu kitabm ta'kib edecegi metoddan da anla~llacag1 gibi oncelikle 
insan geJ\!egini bilmek, insanm vazifesinin neler, hayattaki yerinin 
neden ibaret oldugunu ve insan enerjlsinln, kapasitesinin nerelere ka
dar vard1gm1 oncelikle bilmek sadece psikolojik ara§tirmalar y6niin
den degil, Bartlh psikolojik ekollerin dii§tiikleri metod hatalarma da 
dii§memek i9in yegane garanti unsurudur. Bir biitiin olan insan var-
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· 1Igm1 muhtelif yonleriyle ele alarak bolumlere ay1rmaya da yard1mc1 
olur. Ayflica bu par'9a paTI~a tedkiklerin sonucu ortaya \!Ikan neticelerin 
saglam bir senteze kavu.§turulmasmi da saglar. Par\!alarm birbiri ile 
olan uygunlugu oldugu gibi ortaya c;1kar. Her paf'9amn ba§h ba§ma 
ele almarak ayn ayn tedkik edilmesinin sonunda meydana c;1k~cak 
uyu§mazllklarm ortadan kalkmasm1 saglar. Boylece muhteli! psikO
Lojik tiplerin normaller ile anrormaller arasmdaki aymm te'minatl or
taya ·\!Ikar. Ve insamn kainat i'9indeki yeri ve hayat i'9indeki durumu 
da butiin realizmi ile ortaya \!Ikar. 

<<Hani Rabbm melekle:re : Ben yeryuzunde bir halife yara,tacag1m, 
demi§ti de melekler: Birz Seni hamd ile tesbih, takldis eder dururken 
yeryuziiP..de fe\Sad \!Ikanp, kanlar dokecek kimse mi yaratacaksm? de
m~lerdi. Allah da : Sizin bilmeyeceginiz §eyleri Ben bilirim, demi§ti. 

Allah, Adem'e butiin isimleri ogretmi§, sonra onlan meleklere gQ.s
tererek : gger saxhklartlan iseniz, bunlarm adlanm Bana bildirin, de
mi§ti. 

Melekler ise : Sana tesbih ederi'z, bize ogrettiginid.en ba§ka bilgi
miz yoktur. ~i1phesiz ki her '§eyi hakklyla bilen, hukum ve hikmet sa
hibi olan Sensin, demi~lertli. 

Allah: Ey Adem, onlan oolanyla kendilerine bi1dir, dedi, Adem, 
adlarm1 s6yleyince : Size demedim mi ki Ben, goklerin de, yerin de giz
liliklerini muhakkak bilirim. Ve sizlerin neyi ac;Iklayip neyi gizler ol
dugunuzu da biUrim. 

Hani meleklere: Actem'e secde edin demi§tik de, onlar da hemen 
secde ediverm~lerdi. s ·adece §eytan ka\!miDI§, buyiikluk taslarni§ ve 
kafirlerden olmu§'tu. 

Ve demi§ti ki : Ey Adem, e§inle birlikte cennette otur. Dilediginiz 
yerlertle onun meJI'Velerinden bol bol yeyin. Yalmz §U agaca yakla:§ma
ym. Yoksa ikiniz de zalimlerrlen olursunuz. 

Nihayet §ey'tan onlan cennetten kayd1rd1. Onlan bulunduklan 
yerden ~1kard1. Biz de: Kimini·z kiminize dii§man olarak inin. Yeryii
zunde sizin ic;in bir zamana kadar yerle~im ve faydalanma. v~rd1r, ded.ik. 

Adem, Rabbmdan kelimeleri belleyip ald1. Bunun uzerine onun 
tevbesini kabul etti. ~iiphesiz ki Tevvab, Rahim O'dur 0. 

Dedik ki : Hepiniz oralda.n inin. Eger tarafl.mdan size bir hidayet 
gelir de, kimler Benim hidaye:time uyarsa, art1k onlar i·\!in hie; bir kor
ku yoktur. Ve onlar mahzful da olacak degillerdir .. _ 

Kufredenler, ayetlerimiz~ yalanlaml'§ olanlar, . i§te onlar cehen
nemliklerdir. Ve onlar ate§'te temelli kahc1d1rlar.» (Bakara, 30 - 39). 

i~te Kur'an'da varid oldugu §ekliyle insamn klSSaSl .. . Diger ki-
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taplanm1Z'da yarnttlg1 varhklan en iyi §ekilde bilen Yiice Yarat1cmm 
naklettigi bu kmsatlaki egitimle iligili ve san'at yoniiyle alakah ilham
lanm ~IklamJ.§tlk. «Ben onlara, goklerin ve yerin yaraxhll§I ile kendi 
benliklerinin yara.:c:hh§Im <g6stermedim.» insan cinsinden hi~ bir var
llgm .gormedigi bu bilinmezlikler aleminden bize haber verecek olan · 
yegane merci Zat-1 Bari'dir. 

Fakat biz bu ayet-i kerime'yi, bu konunun ba§ taraflarmda orta
ya koydugumuz sorularla ilgisi bakrmmdan psikolojik etiildiimiiziin 
sa.has1 i~inde ooliimlere ay1racagl'z. insan ned.ir? Vazifesi neden iba
rettir? Hayatta f'onksiyonu nelerdir? Enerjisi naslldtr? Ve bu ener
jinin hududu nereye kadard1r? Sorula.nyla ilgisi yoniinden teker te
ker ay1racag1z. 

KISa olmrusma ragmen bu ayet-i kerime'de bu sorularm cevab1 bu
lunmaktathr. Hem de en miikemmel §ekliyle. Ve biz in-san psik~lojisi
nin ta!silatma ve muhtelif §ekillerine ge~meden once bu sorulalm ce
vabim ver.mek zorundaytz. 

Nedir insan? ... insan yeryiiziinde Allah'm hialifesidir. «Hani Rab
bm meleklere : Ben yeryiiziinde bir halife yaratacagrm, demi§ti.» Ha
lite · keUme:si, geni§ anlamlar ifacte eden derin ve yiiklii bir kelimedir. 

Bu kelimenin ta§Idlgl mana..lardan bia:'isi, insan denen §U varllgm 
hayat sahnesinde ~ok onemli bir yeri olup, degerinin son derece biiyiik
liigiidiir. 

Bir kerre o, yeryiiziinde halifedir ... Evet Allah'm halifesi... 
Biitiin kainat g'iil\!lerine hakim olan yarat1c1 ve yoktan var edici 

Allah'm halifesidir .. . 
Elbetteki halifenin, hilatetin gerekleriyle donatllmi§ olmas1 gere

kecektir. .Aksi takdirde hilatetin ne manas1, ne de degeri kallr. 
Aynca o, tabii olarnk kendisine hilateti bah§eden zatm nurundan 

par~alar tai§Imahdir . .Aksi takdirde bu hilatete namzed olamaz. Hak 
kazanamaz ... 

Hem bu halife olan varllgm yeryii·ziindeki fonksiyonu, hayattaki 
vazife:si diger varllklarmkinden hem daha biiyiik olmalldir, hem de da
ha onemli. .. Aksi takdirde ba§ka varhklarm degil de, onun hila.fet ma
kamma s~ilirni§ olmasmm hi~bir manasl kalmaz. 

Her ne k"aidM" biz bu etiidiimiiZ'de dogrudan dogruya insan psiko
lojisi iizerinde duruyor isek de, Kur'an'daki ·edebi tasvirin te'sirinden 
kendimizi kurtarmaml'z tabii ki imkansizdir. HilMet kelimesinde giz
leruni§ bulunan bu manalann hepsini ayet-i kerime biitiin a~1kllg1 ile 
gijzler online seriyor ki kelimenin muhtevas1 iyice anla§Ilabilsin ... 

GOklerin ve yeryiiziiniin kucak 3.\!t1g1 §U varhk ... Yiicelerin yiice
smde Allah Teala, bu yiice varllgm onciiliigunii ve iistiinliigiinii Han 
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ediyor. Meleklerini de bundan haberdar etmek i'gin topluyor. Bu ha
ber kar§Isrnda melekler titriyorlar. Rablarma ba§vurarak bu insan de
nen varhgm yamtih§mdaki hikmeti ve halife s~ilmesindekl nedenleri 
ogrenmek i'9in daha ,fazla billgi vermesini isUy.orlar. Halbuki melekler 
kendilerine verilen hi~ bir bilgi hususunda Rablarma kar§I sual tev
cih etme durumunda degildirler. Qiinkii onlar : «Allah'm kendilerine 
emret'tigi §eylerde O'na isyan etmezler ve emrolunan §eyi yaparlar.» 
Son!'la da melekler, insamn yaratili§Inidaki mucize kal'l§lSinda secde~e 
kapamyorlar. Bu secde insanm yaa-atih§mm onemini ibraz ettirme ga
yesine mebnidir. Ve insan denen mucizenin, diger mucizelerden fustiin-
liigunun ifadesidir. · 

Biitiiniiyle bu ifa(leler insan denen varhgm e§Sizliglne delalet et
mektedir .. . 

Sonra ayet-i kerime, - hem burada hem de Kur'an'm diger yer
lerinde- insamn yeryiiziindeki vazifesinin yeryuziinun i'man oldugu
nu bel'irtiyOil'. ~u halde yeryiiziinde Allah'm halifesi olmak demek; 
yapmak, icad etmek, i'mar, tebdil ve tagyir etmek demektir. Biitiin bu 
i:§ler ise Allah'm fiilleridir. Ancak insanogluna birtak1m par~alar ver
rni§tir ki insan bunlarla halifelik ,gorevini yerine ,getirir. Aynca insa
na birtak1m imkanlar saglayarak destek olmu§tur. 

Sunulan bu imkanlarm en biiyugti bilgidir. .. ili:mdir.. . «Allah, 
Adem'e btittin isimleri ogretmi§ti.» 

I§te insramn, diger varhklardan aynlmasm1 saglayan en onemli 
ozelliklerden birisi. insan, meleklerden bilgi yoluyla aynhr. insanm 
yerytiztinde bUgi yoluy~a yaptlgi vazifeleri melekler bile yapmaktan 
aciZdiler. Bir bak1ma da bHgi Allah'm insana bah§eUigi ehliyet belgesi 
oluybr. Bu be1geyi melekler de kabul ediyorlar ve gU\! ve kuvvet sahibi 
Ytice Yaratic1yra secde ediybrlar. 

N e var ki insana sunulmu§ olan bu geni§ kabiliyetler. . . Bunlarm 
ba§mda da yer alan Allah'm onun s~esinde :gokleri ve yeri insana mii
sahhar kild1gi biltgi kabiliyeti. .. «Ve si'ze goklerde ve yerdeki her §eyi 
miisahhar k1ld1.» Evet btittin bu kabiliyetler irusanm tabiatmda var 
olan bir zaaf1 btittintiyle silip atam1yor. Duygusal §eyleri sevmesini ... 

«Insanlara kadmlar; ogullar, altm ve giimii§ten istiflenmi§ yigm
lar, yay1hma salmmi'§ atlar, davaa-lar ve ekinlerden yana ne:fsin istek
lerine muh!ahbet stislenip be'zendi. Fakat bunlar, dtinya hayatmm ge-
9ici metalandir.» (Al-i imran, 14). 

Yasaklanan meyveye burada §ehvet ve duygusalhk nisbet edil
mektedir. Biz buralda p:sikolojik etiid saldedinde, bu meyvenin ne oldu
gu konusundaki trufsilatlara dalmak istemiyoruz. Memnu' meyve ne
dir? Bununla ne kasdolunmu§tur? Yeri neresidir? gibi sorulara dralmak 
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i.stemiyoruz. Burada bizi Ugilendiren, sadece bu memml' meyve ile in
samn kontrol mekanizmas1iu i§leten iradesinin tecrtibe edilmi§ olmasi
dir. insana verilen en btiytik nimetlerden birisi de bu lrontrol fonksi
yonuna sahib olan irade mekranizmas1d1r. Burada bizim tizerinde dur
dugumuz husus, kontrol mekanizmasm1 yiirtiten ira.denin «~ebvetler»e 

engel olup ·olmayacag1 hususudur. insan denen bu e§siz varhk her za
man direnememektedir. Kal'§l kO(Ymak i'c;in her defasmda iradesini tak
viye ed€memekte'dir. ccAndolsun ki Biz, · gerc;ekten Adem'e daha once
den ahdettik. Ne var ki o ahdini unuttu ve onda bir azin:n 1g6rmedik.» 

~u ka!dar var ki bu zaaf sonsuz degildir. Ayaga ktalk1lmrun mtim
ktin olmayan bir dti§tikhik mEmasma da gelmez. 

insan, her zaman bu dii§tikltikten kurtulabilecek :durumdad1r. Ye
ter ki ytiztinii Yiice Yaradanma dondtirsiin. ccAdem, R'abbmdan kelime
leri belleyip ald1. Bunun iizerine onun tevbesini kabul etti.» 

I§te insamn hayati · degerlerinin ba!§hcalarmdan birisi. insan, §eh
vetler kar§Ismda h~r zaanan zaaHara ma'ruzdur. Ne var ki bu zaafm 
yam s1ra aym insan Allah'a yonelerek bu zaafdan kurtulacak kudret 
ile donatllmi§tir. Tabiatmm derinliklerinde her ikisini de yapacak gii{: 
vanhr. 

<<Nefse ve onu diizenleyene. Sonra da ona itaati ve isyam ogrete
ne. Allah'm, temizle'digi nefis, muhakkak kurtulmu§tur. Azd1rd1g1 da 
hiisrana ugraml'§tlr.,> 

Soma insan, c;atlr§malara kal'§l donatllmi§ bir giiQtedir de : ccKimi
niz kiminize dii§man olarak inin, dedik ... » 

Madem ki ortada bir dti§manhk soz konusudur, §iiphesiz mey
danda c;atl§ma da olacakt1r. Qatl§ma giicti de bulunacaktlr. 

§eytana k'aP§l dti§manhk. Qe§itli §ekil ve surette ortaya <;1kan §er 
kuvvetleriyle c;atl§ma. Bizi burada ilgilendiren, bu c;atl'§:mak:laki gticti 
tesbit etmektir. Hem bu giic; insan hayatmm en onemli degerlerinden 
birini te§kil eder. Yerytiziinldeki fonksiyonunu yerine getirmek i<;in 
bu ,c_:ah§ma zaruridir de. ccEger Allah insanlarm bir kl'Sillllll bir klSffil 
ile bertaraf etmi§ olmasay'd1, yerytizti fesada ugrard1. Ne var ki Allah, 
alemlere kar§l lutuf ve ihsan sahibildir.» 

Sonra insana yerytiztinde isrtikrar ve dinlenme imkam da saglan
mi§tlr : ccVe sizin ic;in yerytiziinde eglenme ve konaklama vard1r.» ... 

Muvakkat istikrar ve istifade edilecek §eyler, insan hayatmm bel
li ba§h iki bnemli degerleri arasmda yer allr. insan biinyesi bunlarla 
da donatllmi§tlr. Bunun yam s1ra c;at1~ma gticti de verilmi§tir. 

Nihayet insan, yerytiztin'de Allah tarafmdan kenldisine verilen hi
latet vazifesini yerine getirmektedir. Ve kendisini bu vazifeye sec;en Al
lah .tarafmdan da 'desteklenmek:tedir. Rabbani hidayet diisturu, onun 
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bu faa.liyeti i'gin rehberdir : ((Eger ta·rafrmdan size bir hidayet geUr de, 
kimler Benim hildayetime uyarsa; artrk onlar i'gin hi\! bir korku yok
tur. Ve onlar mahzun da olacak degilertiir.» :insan, frtratl itibanyla 
Allah'a yonelecek ve O'nun hidayetinden faydalanacak kabiliyettedir. 
Aynca aym insan frtratr Allah'tan uzakla§rp ayetlerini inkar edecek 
kapa.sitededir de. ccKufredenler, ayetlerimizi yalanlamr§ olanlar ise, i§te 
onlar cehennemliklerdir. Ve onla.r ate§te temelli kahcrdrrlar ... » 

l§te geni§ hatlanyla insan .. . 
~imdi artrk bu yaratlk ile Hgili genel bir fikir se·rdedebiliriz. 
:insan, e§Siz bir yaratrktlr. Onu kainattaki diger varllklar arasma 

sokarak yaprlacak her tiirlu analiz kokten yanll'§ ve hatall olacaktrr. 
Gerek mekanik ifadelerle izah edilmek istensin, gerekse organik yapr 
olarak belirtilmek istensin farksrzdrr. :ister melek yoluyla izah edilmek 
istensin, ister nurani bir varllk olarak degerlendirilsin ba§ka tur a\!lk
lamalarm hepsi de eksik olacaktlr. 

Ha;yat devresinde insanm onemli bir rolu vardrr. Bu onemin ilk 
i§areti, bizzat Allah Tealil'mn onun dogll§unu haber vermesidir. Bu 
onemin diger bir i§areti de, meleklerini bu yaratlga secde ettirmi§ ol
masrdrr. Goklerin ve yerin onun emrine amade krhnmr§ olmasr, . Allah 
Teala'nm yuce irfudesini, insanm iradesi ile 1ger\!ekle§tirme plamna 

. sokmu§ olmasrldrr. cc~uphesiz ki bir kavim kendini degi§tirmedik\!e, Al
lah da onlan degi§tirmez.» (Ra'd, 11), cc~ayet Allah'm insanlan bir 
krsmrm birbiriyle def'edip savmasr olmasaych, yeryuzu muhakkak fe
sada ugrardl.» (Bakara, 251), ((:insanlarm yaptrklarmdan oturu kara
da ve denizde fesad grktL » (Rum, 41). 

:im-an, birtakrm isti'dadlarla donatrlmr§ bir yaratlktrr. Bu isti'dad
larm en belirgin olam bilgi kabiliyeti, koruyucu guce sahib olan . irade 
kabiliyeti'dir. Hilafetin manasmda ve gereklerinde gizlenmi§ bulunan 
faal gu\!teki kabiliyettir. c;atr§ma gucunde ortaya \!Ikan kabiliyettlr. 
Allah'a yonelmek emirlerlni alarak dogru yolu bulmak kudreti ile yer
yuzunde yerle'§ip istifade etme kabiliyetidir. 

:insan; zaaf noktalan bulunan bir yaratrktrr. ~ehvet ve arzusu 
vardrr. Allah'a verdigi ahdi unutup, dogru yolu hatrrlamayacak ve Al
lah'm ayetlerini inkar edecek derecede zaaf noktalan vardrr. 

:insan zrd, gift tabiath (Ambivilence) brr mahluktur. Hem en tis- . 
tun mertebeye grkabilecek gii·<;tedir, hem de en alt tabakalara dul'}ecek 
kabiliyette ... 

Bu genel du§unceleri belirttikten sonra, insan uzerindeki etudu
muze giri§e:biliriz ... 

Fakat bu etude dalmadan once, insanm e§sizligi konusunda ~ag-
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da§ ilmin neler ooyledigine bir goz atmam1z yerinde olur. <;iinkii iize
rinde du:rldugumuz konular ile \!agda§ ilmin soyledigi husuiSlar arasm
da aA;lk delftletler .bulunmakta~:ilr. 

Bu .genel dii§iinceden hareket ederek insan iizerindeki etiidiimii
ze ba§laya'biliriz ... 

Fakat etiidiimiize ba§lamadan once ilmin bu konuda soylediklerine 
gcz atmam1z fa:ydall .olacaktlr samnm. Motlern ilim erbab1, insanm e§
siz bir yarat1k olu§uyla ilgili neler diyor bunu gormemiz mevzumuzun 
aydmlanmasmda bir~ok yararlar saglayacaktlr. 

Julian H\}xley, «Modern Diinyada insan>> (Ma in the M!o'deTn 
World) adll e:serinde insamn e·§siz bir varllk oldugunu bildiren bolii
miinde §Oyle diyor : 

«insamn diger hayvanlara nisbetl-e kainat i'\!erisindeki yeriyle il
gili 1gorii§ler 'bir sarka\! gibi durmadan y6n degi§tiriyor. Bazan kendi
sine hayranllg1 son derece artarken ba:zan da bu hayranllgm derecesi 
zay1fhyor. Bazan insanla hayvan arasm1 korkun~ ur<;urum'lar aymrken, 
ba:zan da QOk kii\!iik farkllllklar gosteriyor ... 

Darwin'in ileri siirdiigii na'zariye ile sarka~ ters yone dogru geli§
meye ba§ladl. Ve bir kere daha insanm bir hayvan tiirii oldugu fikri 
ag1rhk kazand1. Ama bu ag1rllk budalaca bir duygusalhk i\!inde degil 
ilmi bir ger\!ek olarak kendisini hissettirdi. Ne va;r ki bu sefer sarkru;, 
ula~abilecegi en son noktaya vard1. Ve ortaya <91kan netice, Darwin'in 
hipotezini destekleyici mahiyette idi. 

Darwin'e gore insan da diger hayvan}ar gibi bir hayvand1r. Bi
naenaleyh onun insan hayat1yla, yiice insanhk degerleriyle alakah 
gorii§leri diger varhklara nisbetle imtiyazll degildir. Mesela bir kurt
tan veya bakteriden pek de farkh degildir. Evulosyener ba§anmn ye
gane mikyrun, varhg1 siirdiirmektir. Dolay1s1yla mevcud olan ve varh
gmi devam ettiren biitiin canlllar Darwin'in nazarmda aymd1r, deger 
bakimmdan farkslZdlr. Geli§'ffii§lik Ciii'§iincesi ise sa'dece insana mah
mlstur. ~urrun da su gotiirmez bir ger\!ektir ki : insan hal-i haz1rda 
mevcud 'Olan yaratlklarm efendisi ve en iistiiniidiir. Fakat zaman olur 
ki bir karmca veya fare de onun yerini alabilir. 

Bureda insanla haJ~Van arasmda a"\!Ilan gedigin kii\!iikliigii; hay
vana insanc1l nitelikler vermenin abartllmi'§ ve miibalaga edilmi§ ol
masmdan degil, insamn ins'anllk niteliklerinin azaltllml§ olmasmdan
dlr. Bununla beraber yakm zamanlartla yeni yeni egilimler ortaya '9lk
ffil'.? bulunuyor. Bu egilimlerin nedeni ise bilgi smmmn geli§mi§ ol
masi ve bilhassa deneysel bHgilerin her ge\!en giin biraz daha ag1rhk 
k&betmi§ olmasldU'. 
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Bunun igindir ki sarka~ ikinci defa yon degi:§tiriyor. Bu sefer in
sanla hayvan arasmdaki gedik biiyiiyor ve bir ugurum halini ahyor. 

Darwin Na·zariyesi'nden sonra, artlk hig bir insan kendisinin hay
vamlk ile ilgisinin bulunmadigmi iddia edecek giice sahib olamami§, 
ancak kendi'sinin gok garip ve tuhaf bir hayvan oldugunu kabul et
meye b~Irurm§tu. Bir~ok durumlarda ise kendisine benzeri bulunma
yan bir haytVan hiiviyyeti vermi§tir. Ama ha.la insanm biyolojik a~I

dan e§'siz bir varllk olu§unun tahlili fenomeni tamamlanmi§ deglldir. 
insanm en biiyiik t)zelligi ve hayretengiz hususiyeti, dii§iinme ka

biliyeticlir. Eger terminolojik kelimeleri se~mek temayiiliiniiz varsa, 
bunu §Oylece ifacte edebilirsiniz : insamn en biiyiik ozelligi onun aog1k 
lron~a'bilmetsi·dir. 

insanm bu ozellige sahib olmasmm birtak1m onemli sonm;lan var
dir ki, bunlarm geU§IITlesi biiyiik yer ahr. All§kanllklarm fazlaca ge
li§mesinin en onemli sonucu ise, insamn sahib oldugu alet ve meka
nizmayi geli:§tirmesi ve giizelle~tinnesidir . 

Gerek bu all§kanhklar ve gerekse vasrtalar insana yeryiiziinde 
efendilik merkezini elde etmesini saglami'§tlr. Bu biyolojik hususiyet, 
gagumzda insamn en hayretengiz hassalarmdan birisidir. i:nsanl1k -go
gaJmakla kalmaml:§, geli§mi§, tekamiil etmi§, niifuz sahas1 artml§ ve 
o degi§ik hayat yollan bulm~tur. 

B6ylece biyoloji; insam dinlerin belirttigi gibi, yara:tlklarm elfen
disi oldugunu belirten bir noktaya oturtuyor. Buna ragmen bizim ge
ne! gorii'§iimiize uymayan noktalan pek goktur. Biyolojik a<;Idan bak
tlgumz zaman goriiriiz ki biitiin hayvanlar s1rf insanogluna hizmet 
etmek igin yaratllmami§tlr. Ama insan yap1s1 itibanyla diger canhlar
dan ayn bir hiiviyyete sahib olmu'§, tabii ve biyolojik faktorlerle diger 
canhlan ge•gm~ ve yer yuvarlagmm en geli§m~ canhs1 durumuna gel
mi'§tir . . Binaenaleyh hig bir zaman i:gin dini d~iincenin, mistik hayal 

· giiciiniin eseri olarak ortaya lmydugu insanla ilgili hikayeler dogru 
degildir. ·~u kadar var ki, insamn biyolojik mekanizmasmda sa·glam 
jeolnjik faktorlerin de te'siri gok biiyiiktiir. 

Konu§Jlla, all'§kanllk ve diger crganlar insana diger birtak1m daha 
ozellikler kazandinnl•§~lr ki, bunlarm bir benzerinin dlger varhklar ara
smda bulunma.si .:iJtlkan haricidir. insana has olan bu ozellikleri, bura
da tekrar say1p dokecek.degiliz. (::iinkii bunlar herkes tarafmdan bilin
mektedir. Biz sadece insanm bilinmeyen ozellikleri iizerinde duracag1z. 
Aslmda insan tiirii biyolojik ozellikleri itibanyla e§siz bir yarat1kt1r. Ne 
var ki bu ozellikler ve nitelikler iizerinde, ne zooloji nokta-i nazarm
qan, ne de sosyoloji nokta-1 nazarmdan dikkat ve itina ile durulma
ml''§tlr. 

Tefsir , C- X. F . 351 



5594 iBN KESiR (Ciiz: 18; Silre: 23 

Son olarak, geli§me 9evresi itibfmyla insan diger geli§mi§ hayvan
lardan hi9 birine benzemez. 

Aslmda insanm bir canll varllk olarak en ag1r basan yam ve bzel
ligi; ma'nevi di.i.~iince yap1S1d1r. 

~unu kafam1zdan hit;: 91karmamam1z gerekir ki, hayvanla insan 
arasmdaki en bariz fark, dii§iince yap1smm farkllllgidlr. insamn zihni 
yap1s1mn esnek olu§unun tabii sonucu olarak birtak1m psikolojik ne
ticeler ortaya 91kmaktad1r ki, rasyonalist filozoflar bunlann iizerinde 
fazlas1yla dururlar. 

Biz insan seviyesine vardiginnz zaman birtak1m yeni yeni komp
lekslerle kar§Ila~mz. Daha once de dedigimiz gibt insanm en biiyiik hu
susiyetlerinden birisi de, §ehevi duygulanna hakim olmasldlr. 

Sadece insan tiiriine mahsus olan bu ozellik, biyolojik olmaktan 
daha gok psikolojiktir. Ama bunun tabii sonucu olarak ortaya birta
klm ozellikler daha 91kmaktad1r ki bunlan §Oylece Slralayabiliriz: 

1 - insan hem genel anlamda, hem de ozel anlamda bir dii§iin
ce mekanizmasma sahibdir. 

II - Hayvanlartla zeka ile hareket arasmda bir farkllllk vard1r. 
Ama insamn zihni formasyonu biitiinciidiir, birlikte 9all§lT. 

III - Klan, kabile, millet, parti ve dini cemaatlar gibi sosyolojik 
birliklere sahibdir ve her birisine kiiltiirii ve gelenekleriyle SlffiSlkl bag
lldlr. 

Burada bir insanm f::taliyet tarzlan iizerinde duracak degiliz .. Dog
rusu insanm belli ba§ll faaliyetlerinin, aslmda temel ozelliklerinin ikin
ci dereceden tezahiirleri durumundad1r. Binaenaleyh insan, bu formas
yonu ile de diger biitiin canlllardan aynllr ve e§sizdir. 

Gerek konu§ma, diizenli olarak oyunlar tertib etme, bgrenme, iic
retle 9all§ma, bag-bah9e ekimi yapma, tanmsal faaliyetlerde bulunma, 
gerekse odev, vazife, sorumluluk, hata ve dogruluk horluk ve nedamet 
gibi motiflerin hepsl insamn temel dzelliklerinin ikinci dereceden te
zahiirleridir. Realitede as1l zor alan insanm e§siz olmayan bir faaliye
tini tesbit edebilmektir. Hatta yemek i(:mek, yatmak ve uyumak gibi 
temel biyolojik faaliyetleri bile insana has e§siz giizelliklerle stislen
mi§tir. 

insanm e§siz bir yaratlk olmasmm, ikinci derecede birtak1m daha 
sonu9lan olabilir. Ama biz, heniiz onlan ke§fedememi§ olabiliriz. 

Dogrusunu sdylememiz gerekirse; o sonu9lar da ortaya 91kmca bu 
gtinkiinden c;ok daha e§siz bir varllk durumuna gelecektir ... >> 

Julian Huxley, ateist bir bilgindir. Allah'm varhgm1 kabul etmez. 
Bu pasajlarda o hakk1 gi:irmeye yakla§Iyor ama, onuruna kapllarak ger-
9egi kabul etmekten ka9m1yor. Bir de bak1yorsunuz kitap91k ger9ek-
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lere ters du·§en iddialar ileri suru.yor fakat onun dilinden dini du§un
cenin derin biyolojik temelleri oldugunu yakaJamak az onemli degil
dir. imans1z birisinin, dini gerc;eklere bun'dan daha fa'zla yakla~asm1 
beklemekten daha safdillik olur mu? 

t~te ilmin soyledigi soz. Allah'a inanmayan bir atei.stin dilin'den 
sunduk onlan. 

Ne var ki bu imans1zm s6ylediklerinde, Allah'm kitabmm a~Ikla
dtgl hayretengiz ge~eklerin ikran yer allyor. ilim - -.gun be gun- in
sanm e§sizligi hususunda yeni yeni ke§iflerde bulunuyor. Hal:buki bu 
bulU§lan din 'c;Ok oncelden belirtmi§tir. 

Yukanda iktibas ettigimiz pasajlarda ~1klanmasm1 is.teldigimi'z 
metoda dair baz1 §eyler bulacagm1z1 samyorum . 

.&rna as1l ger\!ek, Allah'm kelam1d1r. Bunlan ikrar etmekle ilmi 
ara.!§tlrmanm akl§llll tersyu•z edecek degiliz. Aslmda ilmi ara'§'t1rmalarm 
bu .ge:r1c;ekleri ke~fetmesi Allah'm ayetlerini ara§tlrmak hususunda Ce
nab-1 Rabb'il-Alemin'in buyruguna uymamn ifadesi olacaktlr. 

«Yeryuzunde de ge:tic;ekten insanlar ic;in birc;ok ibretler vard1r. Ne
fislerinizde de ... Daha da bakmaz m1sm1z?n (Zariyat, 20-21) 

«ileride onlara hem yeryuzunun c;evresinde, hem de bizzat nefis
lerinde ayetlerimizi gosterecegtz.» (Fussilet, 53) 

Nihayet dinin koy'dugu kulli gerc;ekler ilmin verdigi tafsilat'h bil
gilerle birle§ir ve bOiylece hayatm normal akl§l saglamr. 

§u anda insan konusunda bir genel fikre sahib olmu§ bulunuyo
ruz. Oyleyse konuyu derinlemesine incelemek uzere ara§tlrmamiza gi
ri§ebiliri•z. Boylece birtakim gereksiz uzatmarara du§mekten kurtulu
ruz. 

~uphesiz ki bu ·genel fikir, ara§tmcmm ara1§t1rmasmda derinle§
mesini klSitlaya,cak degildir. Ara§trrma hurriyetini zedelemeyeceh..,r. 
Onu, muayyen ·bir program1 ta'kibe de z'orlamayacaktlr. Ne var ki ara§
tumaci bu genel fikir, muvacehesinde atacag1 adimlanm ayarlayacak 
ve metoddan uzckla§illamak, yolunu '§a§Irmamak i·c;in bu genel fikri 
goz onunde bulunduracaktlr. 

Mesela, insanm e§siz bir varllk oldugunu du§undugu zaman; kla
sik Darwinizm'in dui§tti.gu yanll<§llklara du§erek, irusam dige·r canh var
hklan izah ettigi 1gibi biyolojik ve psikiolojik bir canli olarak ac;1klama 
yamlgisma du§'meyecektir. Daha sonra Freud'un 'du§tugu hatay1 tek
rar etmeyecektir. insamn biyolojik ve psikolojik yap1smdaki e§sizligi 
incelerken bu a'c;Ik e§:sizlikler kar§Ismda gozunu yumara.k kendi arzu
suna 1g.Ore bir a:c;Ik'lama tarz1 tutturup illa da onun uzerinde 1srar et-
meyecektir. . 

tnsan ufkunun geni·§ligini, insanm kabiliyetlerinin 'degi~ikligini 



5596 fBN KESiR (CUz : 18; Sure: 2] 

gozcniinde bulundurdugu zaman, insaru bir tek faktore gore a\!Iklama 
hatasma dii§meyecektir. Freud'un yaptlg1 gibi iru:an faaliyetlerinl li
bido ile i'T.ah etmeyecek, Atller'in yruptlg1 tistiinliik kompleksi ile a~Ik
lama.yaJCak, Jung'un yaptlg1 gibi a'§a·gihk komplekisi ile izah etmeye
cektir. Tecriibeci ekoliin yaptlg1 rgibi bedeni enerji ile, komiinistlerin 
yapt1g1 gibi tarihi veya iktisadi materyalizmle izah etmeye kalki§ma
yacaktlr. <;iinkii insamn sahasl, biitiin bunlann her birisinden <;ok 
daha 1geni§tir·. Her faktorii ayn ayn kapsar insan biinyesi. Birbirinden 
ay1rdedilme.si miimkiin olmayacak '§ekilde komple bir biitiinliik arzeder. 
Bunlarm hepsi ve ancak hayaller pe§inde kO§U§an nazariyeler gormez
likte:n gelirler bu .geJ:\!egi. .. 

((Hani Rabbm, meleklere derni§ti ki : kuru bir c;amurdan, §ekillen
rni§ bir bal~Iktan bir insan yaratacagim. Onu yaplp ruhumdan iifle
digimde; siz derhal onun ic;in .secdeye kapamn ... >> (HICr, 28-29). 

in.san varllgmm en bariz czelligi i~ i~e bir tabiata sahib olmas1d1r. 
Bu yapi..siyla insan, bu kainattaki varllklarm hepsinden aynllr. 

Halbuki kainatta mevcud olan varllklarm hepsi muayyen bir hede-fi 
olan bir tek tabiata sahibtirler. 

Gerek melekler, .gerekse hayvanlar blr yanlanyla -ki her ikisi de 
insanla benzerlikleri alan yarat1klard1r.- tek bir tabiata ve belirli bir 
hedefe sahibtirlcr. 

Biinyesinin organik yapm itibanyla msana <;ok benzeyen list de
receden bir ha(Yvan 'dahi tek bir tabiata sahiptir. Bu hayvanhk tabiatl 
cesedin s1mrlanm a§maz. i~giidiisel faaliyetlerden ote bir faaliyet or
negi ·gostermez. Onun biitiin enerji kaynag1 bedenidir. Bu enerjiye yon 
veren esash unsur i~e iggiidiisiidiir. En miikemmel §ekliyle hayvanlarm 
diinyasm1 bu i·~giidiisel faaliyetler ta'yin eder. 

Hayvan yer, ic;er ve cinsel faaliyetlerini dogrudan dogruya bir sevk-i 
tabii ile yapar. Belli bir hedefi olma::ilg1 gibi idrakden de yoksundur. 
Hi'9 bir hareketinde irade mekanizmas1 gaze ~arpmaz. 

Ac1ktlg1 zaman a~hk i~giidusiiyle yer, i<;giidiisii yeter dedigi z:i
tnan da yemez bir daha. Cinsi faaliyetlerini muayyen bir mevsimde 
ve belirli zamanlar i'9inde yerine ~getirir. Bumm vaktini kend!si t.a'yin 
etmez. Boyle bir s.etgme yetkisi yoktur. Cinsel faaliyetin herlefini de ken
disi belirlemez. Ni'9in yaptigm1 hilmez. ic;giidiisiiniin g&;terdigi yoniin 
di§mda ba§ll ba§ma bir hareket §ekli se<;emez. "Y ine belirli bir zaman 
i~inde bu cinsel faaliyetlerini keser. Ama o bunn kendi istegiyle ve 
arzusuyla yapmaz. S1rnm idrak edemeyecegi gibi, kar§I koyma giicii 
de yoktur. 

Hayvanm biitiin hareketleri ayru §ekildedlr. Hayvamn hareketleri 
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belirli bir iradenin mahsulii degildir, onlan neden yapt1gm1 anlamaz. 
Sa:dece bir sevk-i tabii ile onlar1 yapar ve mukavemet edecek kudreti 
yoktur. Ayrrca mukavemet etme fikrine sahib olamaz. ~u halde hay
van, varhg1 itibanyla iQgiidiilerin eline teslim edilmi§tir. 

Hayvan, bedeninin hareket tarzma gore faaliyet icra eden tek bir 
tabiata sahip yaratlktlr. 

Melek de her ne kadar biz melekleri ·g6rmesek de, bizim ogrendigi
miz vas1flan ile tek taibiath varhktlr. Belirli bir he.defi vard1r. Kendi 
tasarrufu ve iradesi dl'§mda dogrudan dogruya ruhuyla ya§ayan ve ru
hunun direktiflerine boyun egen bir mahluktur. Melekler yaradlh§lan 
itibanyla mutlak itaata mecburdurlar. «Ve Allah'm kendilerine emret
tigi §eylerde O'na isyan etmezler. Ve emredileni yaparlar.» Meleklerin 
her ne kadar bedensel ic;:giidiileri yok ise de, onlarm kendi ~erc;evesi da
hilinde ruhi iggiidiileri vard1r. Bedensel i~:gudiileri yoktur ~iinkii, mad
di cisme sahib varhklar degildirler. Onlar bu ruhi iygiidiilerinin direk
tiflerine gore hareket ederler. Bu konuda dii§fulme, tasarruf ve sec;me 
yetkileri yo~tur. 

~u halde melekler de tek tabiath varhklar olup ruhlarmm verdik
leri direktifler muvacehesinde hareket ederler. 

Bizim bildigimiz varhklar ic;erisinde bi:rkac; y6nlii hareket kudre
tine sahib e§ tabiath tek varhk insarnhr. 

E§ tabia:thhk insamn biitiin va.rhgmda kendisini gosterir. insan 
yaprsmm en derin noktalarma kadar hiikmii ge~irir. insam diger var
hklardan ay1ran bu mucizevi kabiliyetin tezahiir etmedigi hi~ bir ha-. \ 

reketi, dfr§iincesi, duJ11gusu. ve fiili yoktur. · 
ilerdeki ooliimlert:le biz, insan biinyesinde me~cud olan bu e§ tabi

athhk ve te·zahiirlerini inceleyecegiz. Fakat once q'iz bu e§ tabiathllgm 
insan hayat1 ve tasarruflan ii·zerindeki te'sirini de ·gozden geoc;irecegiz. 
F-akat once biz bu e'§ tabiathhgm en bariz §ekilde tezahiir ettigi nokta
dan, ruh ve beden noktasmdan i§e ba§layahm. Aslmda insamn formas
yonunda yer alan bu e§ tabiatllhgm ne§'et ettigi ana kaynak ruh ve 
bedendir. 

«Hani . Rabbm meleklere demi§ti ki : Kuru bir c;amurdan, §ekillen
mi§ bir balc;1ktan bir insan yaratacag1m. Gnu yap1p ruhumdan iifledi
gimde; siz derhal onun ic;in secdeye kapamn.» (Hicr, 28- 29) . 

i:rrsan, yeryiiziinden allnmi§ bir avu~ c;amur ve Allah'm ruhundan 
iiflenm~ bir nefhad1r. 

Yeryiiziinden ahnmi§ olan bir avuc; c;amur be§erin formasyonunda 
ac;1~a goriiliir. insamn kaslan, damarlan, organizmas1 ve ic; organlan 
bu ~amurun ifadesidir. 

ilim diyor ki : i:nsan bedeni tamam1yla tooragm olu'§turdugu ele-
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mentlerden meydana gelmi§tir. Oksijen, hidrojen, karbon, demir, ba
klr, kalsiyum, kire'~, sodyum, potasyum ve magnezyum ... gibi element
lerden te§ekkiil etmi~tir ... 

Yeryii'zuniin tJopragmdan almmi§ bu bir aNu~ ~amur, bedenin is
tekleri ve faaliyetlerinde de kendi.sini gosterir. ilim diyor ki; a\!hk ve 
susuzluk, had:d-i zatmda bedenin biyolojik olu§umu ile ilgili'dir. Cinsel 
faali:yetler ve insanla hayvanlarm kaynak itibanyla ortak oldugu di
ger fa·aliyetler de, aym §ekilde bedenin organik ve biyolojik yarns1yla 
alakahd1r. Bu faaliyetlerin ald1g1 ·§ekil, her ne kadar bigim ve ula§llan 
hedef bak1mm:dan birbirine benzemese de \!lkl§ noktas1 itibanyla ay
nrdir. 

«Istekler» veya f1tri i9gi.idiiler, insamn organik gi.ici.i bedenle ilgili 
faaliyetleridir. Ya da bedeni esaslara dayah faaliyet §eklidir. Nitekim 
§ayet o onganlar veya enerjiyi te'min eden sal<gl bezleri yok edilecek 
olursa, biitun faaliyetler de ya yok olur veya bir muddet faaliyetini ke-
ser. 

insanm n1hi taraf1m temsil eden ise Allah tarafmdan i.iflenmi§ oJan 
ruhdur ki; bu, kendisini insanm §Uurunda, idrakinde ve iradesinde or
taya ~1kanr. insamn edindigi her turlu ma'nevi «degerlerde» temesstil 
eder. 

Hay1r, bereket, iyilik, rahmet, yardimla§ma, karde'§lik, d'O'stluk, 
sevgi, dogruluk, adalet, Allah'a iman, yi.ice degerlere inanma ve bunla
rm pratik hayatta tahakkuku i~in \!all§ma ... Evet bi.itun bunlar; ruhi 
faruiyetlerdir veya ruhi temellere dayanan faaliyet §eklidir. Bu da ay
nen obur ·duygular gibi ma'nevi bir fenomen olup, hislerle alg1lanamaz 
ama te'sirleri hislerle alg1lanan gi.inlUk hayatta goriili.ir, anla§Illr. 

Bedenle Hgili ger~ekleri J:Jelirtmeye luzum bile yoktur. <;unki.i on
Jar a'91kr~a gozumuzun onundedir. Hem g'bri.ir, hem de dokunarak anla
nz. Hududunu 9izmekte, derinligini ve gucunu 6l-9mekte hi9 de zahmet 
9ekmeyiz ... ~u kadar var ki bu konularda ara~tumalar yapan ilimler, 
bunlarm ger\!ek derinliklerini kavramaktan adz ollduklanm belirtmek
tedirler. sa:ctece dl§ :gori.ini.i§lerini belirtip boyutlanm 9izmekle yetin
diklerini soylemektedirler. 

Aksi tak:di:rde, bunlarm derinliklerini tam olarak anlad1klanm id
dia edecek olurlarsa sormak gerekir onlara, bir hi.icreye ba§lan:gi\!.ta ilk 
olarak haryat veren s1r nedir? ... Olu bir maddeden onu canh bir hucre 
haline getiren esrarenrgiz gi.i9 nerede sakhd1r? 

Hangi esrarengiz gi.i<_;tur ki, hi.icreye sunulan bu hayat emaresini 
geU§tiriyor, di.izenli, gayet muntazam, belirli bir hudud dahilinde hare
ket eden bir enerji kaynag1 olarak faaliyetini surdi.irmesini saghyor?. 

Hangi esrarengiz gi.i<_;tur ki, canll hticrelerden meydana gelen do-
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kularm .bir burun ywp1sm1 kurmak, ag1z, goz, kalb, beyin, kol ve bacak 
gibi kuvvetli mekanizmalan te§ekkiil ettirmek i•gin birle§tiriyor? .. As
lmda buttin bunlar temelden birbirine benzeyen ameliyelerdir ki ilim 
bunu henuz kesinlikle belirtemiyor ... 

Hangi esrarengiz gugtur ki, ag1z burun, goz vs ... -gibi or:ganlardan 
meyd.ana gelen mekanizmaya belirli bir §ekil veriyor babalara veya ata
lara az \!Ok benzeyen tipler <;1k1yor ortaya? .. 

Hangi esrarengiz gugtur ki, o hucre kumelerinden meydana .gelen 
dokulardan bir k1smm1 gozun yapi'SI igin aymyor ve onunla insan goru
yor, bir k1smm1 burnunun yap1s1 igin aymyor ve onunla insan koku ah
yor, bir k1sm1m kulagm yap1s1 igin aymyor ve onunla insan duyuyor, 
bir k1sm1m da zihin igin aymyor ve onunla insan dti§tinuyor? 

Daha yuzlerce ... binlerce esrarengiz olaylar ... Hepsi de gizli bir .gayb 
perdesiyle orttiludur ... Ve bunlarm di§ gorunti§lerinden ve satlhlarm
dan ba§ka derinliklerine inemiyor hala ... 

Ruhi gergeklere .gelince bunl?.r tamamen gizli henuz. Evet. Ama 
insan biinyesinin gizli olmayan neresi var ki? .. Dogruyu soylemek ge
rekirse, insan gergegi tamamen gizliliklerle ortillu ... Fakat .. . Bir canh 
hucredeki hayat muamma·sml bilmemekle, bir hiicrenin geli§mesindeki 
esran anlamamakla, hiicrelerin vazife boliimu yapmasmdaki, organiz
maYI te§ekkill ettirmesindeki ve her orgamn son derece girifG olan ken
di gorevini yerine getirmesindeki esran bilmemekle birlikte ruhi gel\!ek
leri de bilmemek cehaletimizi bir kat daha art1rm1yor mu? .. · 

Eiyet ruh gorunmuyor. Onun hududunu gizmek ve buudlanm olc;
mek elimiz'den gelmiyor. Ama onun izinl goruyor ve algillyoruz. Bunu 
bazan elle dokunulabilen hadiseler §eklinde bazan da duygu ve arzu
lar tarzmda .goruyoruz. Bu yuzden de insanm bir ma'nevi varhg1 bu
lundugunu ve buna terminolojik olarak «ruh» adm1 verdigimizi bir ttir
lii g6Z'den uzak tutmam1z mumki.in olmuyor. Ba~ka bir ad da versek ne
tice degi§>mez ya. ~u kadar var ki biz bu gergegl huldudu ve i§aretleri be-

. lirli bir mefhum olarak alg1llyor ve kavnymuz. 
Yuce degerleri ifade eden. .. Hakdan, hayu·dan, giizellikten, hurri

yetten, karde§likten ve sevgiden soz eden buttin kavramlar .. . Sonuna 
kadar hepsi de insamn bunyesinde var olan ma'ne1vi yapmm ifadesi
dirler. Buttin insanlarm bu kavramlarm topunu birden aym anda kav
ramr§ olmalan gerekli degil tabii. Bizim bunlann hirer realite oldugu
nu, be§eri -gel\!ekleri dile getirdigini ve realiteler dunyasmda bizzat var 
oldugunu ileri surebilmemiz . igin bir k1s1m insanlarm bunlardan bazl
lanm kavrami'§ olmalan kafidir. Hatta insan dilinde bu mefhumlarm 
bulunmas1 bile onlarm bir realite oldugunu kabul etmemiz igin yeter
lidir. .. Dil de, in sana has ma'nevi bir degerdir. insan dilinde sozltikle-
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rinde «sev,gi» kelimesi veya uadalet» kelimesi, ya da «gtizeh kelimesi 
mevcud oldugu an bu degerlerin alg1la.nan bir ger\!ek olmrunyla be§erin 
ger\!ekle§tiri1mesini arzulad1g1 bir ru'ya olmas1 arasmda fark yoktur ... 
Qtinku her ikisi de, insanm ma'nevi faaliyetlerinin isbat1 ic;in yeterli bir 
delildir ... au degerlere kar§l olan istek bile ma'nevi bir faaliyettir. is
ter hisler dunyasmda tahakkuk etsin, ister etmesln netice degi§mez. 
'I'lpk1 yeme arzusunun insan bedeninde belirli bir faaliyetin varllgma 
delil oldugu gibi. ister bu arzu fiilen insamn onune bir yemek sofras1 
te'min etsin, ister etmesin bir §ey degi§mez. 

Biz kesin olarak belirtiyoruz ki -ne derecede olursa olsun- bu 
kavramlann ifade ettigi gerc;ekler, realiteler dunyasmda var oldugu ic;in 
insanlarm dilin'de de yer etmi'§ ve lugatlarma gec;mi§tir. Eger belirli bir 
hedef ugrunda birbirleriyle yard1mla"§an §ahislar bulunmami§ olsaycil; 
ccyard.rmla"§ma» kavram1 da olmayacakt1 tabii. Aynca dildeki bu keli
meden turemi§ ba§ka kelimeler de lugatlarda yer almayacaktl. Eger 
dogru, adaletli ve merhametli. .. §ahislar bulunmami§ olsayd1 bu sifat
lann delalet ettigi manalar da be§er lugatlarmda bulunmayacak, insan
larm dilinde yer etmeyecekti. Halbuki bu vas1flar hususunda insanlar 
birbirintien farkh '§ekiller arzetmektedirler. Bu vas1flaroan hi\! bir hu
susiyet ta§Imayan ve dolayisiyla da onun lugat anlamm1 kavramayan 
normal bir §ahsm bulundugu da gorUlmemi§tir ... 

Bedeni faaliyetlerin ol~Uldugu zaM ve kuvvet derecesi takdir edil
digi bl\!iller oldugu gibi ruhun da -veya ma'nervi faaliyetlerin de- ken
disine gore olc;Uldugu mikyaslari vard1r. Ne var ki bu bl\!ekler de, t1pk1 
onun rgibi ma'nevidirler. Mesela bizim zihnimizde bir adalet §ekli, bir 
merhamet, iyilik ve yardimla'§ffia .tarz1 vard1r. Ve bu, bilinmeyen bir 
§ekilde te§ekktil etmt§tir. Biz de bu §ekle veya tarza uyarak insanlarm 
hareketlerini olc;er, kuvvet veya zaaf noktalanm ve derecesini tesbit 
ederiz. 

N as1l ol ursa olsun bu giri§ k1smmda bizim belirtmemiz gereken 
husus, insan btinyesinde bu iki tur faaliyet §eklinin varllgm1 tesbit et
mek ve bunun insamn kendi bz yap1smda oldugu gibi e§ bir yap1ya sa
hib ve sadece insana mahsus bir ozellik oldugunu ac;1klamakt1r. 

Fakat bll e§ tabiathllgm salt olarak varllg1, butun yaratlklardan 
ayn alan insan mekanizmas1 hususunda bize saglam bir bilgl vermez. 
Qtinkti bu mekanizmanm bir §ekli daha vard1r ki tezahtir eder. Ve ger
c;ekte insan hayatmm btitunu bunun i.izerine kurulur. 

insamn mekanizmas1 e§ tabiath olmasma ragmen, birbirlnden ta
mamen ayn ve her biri kendi istikametinde hareket eden iki unsurdan 
meydana gelmemi§tir. 
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insan, ruh ve bedenden meydana gelmi~tir. Ama bunlar tamamen 
birbirinden ayn degildir. 

ccOnu diizeltince de ruhumdan iifiirdiim ... )) (Hicr, 29). 
i~te in:sana ruhunu veren bu ulvi nefha -ki bu ruh Allah'm ru

hundan bir panlt1d1r -onu c;:amurdan yap1lm1~ mekanizmadan ayn 
bi~ unsur olarak miitalaa etmemi·~tir. Ba§ka bir yer de ayirmamT§tlr 
onun i~in. Sadece o diizeltilmi§ olan c;amura aktanlmi§tlr ... Ba§tan so
na kadar biitiiniiyle ona aktanlml§tlr. Ve biitiin varhgm1 kaplami§tlr o 
gamurdan yaratlgm. Btiylece o c;amurdan yaratlk aym anda hem ruhi, 
hem de be9eni yap1ya birden sahib olmu§tur. Bu mekanizmada bir un
sur digerinden ayn, bir yap1 digerinden farkh olarak miitalaa edile
mez. 

<;iinkii insan 1ger\!ekte sadece ~amurdan yogrulmaml§tlr. Onu yal
mzca ~amura \!evirmek miimkiin degHdir ... 

Sadece ruhtan da ibaret degildir ... Ve onu Slrf ruhtan ibaret ola
rak .gormek de miimkiin olamaz ... 

Her iki unsur da birbiriyle k:~n§ml§ ve h;i<;e girmi.~tir. Ikisiriiden bir
likte, kan§lk evsatta ve nitelikleri birbiriyle ozd~le'§illi§ tek bir meka
nizma te'§ekkiil etmi§tir. 

t~te insan mekanizmasmdaki en biiyiik gef\!ek. insamn biitiin faa
liyetleri duy;gulan ve hayatla Hgili tasarruflan bu gergegin iizerine ku
rulur ... 

Ba'§lang1c1 itibanyla insamn -normal §artlar altmda- bedeni faa
liyetlerini hayvansal yollarla degil de, insani yollarla ifa etmesi de bu 
gergege dayamr. Trpk1 bunun gibi ruhi faaliyetlerini de yine insani 
yollarla yerine getirir. Yoksa birbirinden ayn ve ba§h ba§ma bu unsur
lardan birisi ile degil. 

insan yer ... yeme i§leminde insanla hayvan arasmda bir fark yok
tur. Yeme i§lemini bedeninin organlan yerine getirir. Ve bu i§leme kim
yevi ol~umlarm kanunu hiikmeder. Bir de c;amurla ilgili unsurlar. 

Ne var ki insamn yeyi§ tarz1, hayvanmkinden farkhdlr. Aynllk, sa
dece insamn yedigi yemegin ge§itliliginden ibaret degil. insan birka<; 
ge§it yemek yer ve yiyecegini kendisi se~erken, hayvan sadece bir tek 
ge§it yemek yer ve onu da iggiidiisii ta'yin eder. Her yemek c;e§idini ic;
giidiisii ayarlar ve hayvan bunun dl§ma g1kamaz. Ama insanla hayvan 
arasmdaki yeyi§ fark1, sadece bundan ibaret degil ki, yeyi§ §ekli ve he
defi bak1mmdan da aynllrlar. 

Bu aynh~m en bariz §ekli; insan yemege dogru hareketini kendi 
istegi ile ta'yin eder ve bunda hiirdiir. 

insanm da bir i~giidiiyle yemek arzu ettigi bir gerc;ektir. O:r:ganiz
mayl te§ekkiil ettiren bir i·c;giidii. Ve insan gok· ag1r bir baSkl unsuruyla 
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i9ten tepip ,gelen isteklerini te'min etmek zorundad1r. Ne var ki insan · 
kendisini zorlayan bu istegi yerine getirirken bir~ak §eyler yapabilecek 
gti\!tedir. Bir kere yemek yiyecegi zamanlan kendisi se~er. Ve bunu dag
rudan dogruya kendi iradesiyle yrupar. Gerek ferd al.sun gerek toplum 
bu degi§mez. Uzun veya k1sa bir mtiddet se9tigi yemegi yemeyebilir. 
Al~kanhkla veya oru~ tutarak yemeyebilir. Yemegi yerken de 9e§itli §e
killeroe yiyebilir. Haz1rlattlgi yemeklerden cammn istedigini yer, iste
medigini yemez. Cammn iste<digini kendi istegi ile tlpk1 hayvanlar gibi 
oburca ve hi9 bir s1mr tammaks1zm yiyebilir. Ya da gayet efendice ve 
gor:gtilti olarak 90k az yer. Veya son derece dikkat ve itina ile yer ... is
terse yemegini helal g1dalardan yer, isterse haram g1dalardan. Dilerse 
tek ba§ma kimse gorme'den yer, dilerse herkesle birlikte sahbet ederek 
yer. Bunlan kendi hayat ol9tilerine ve degerlerine gore ayarlar. 

~u halde insan da bir zarlama sanucu alarak tlpk1 hayvan gibi i9-
gtidtisel arzusunu tatmin i-9in yemek yer. Fakat bu yalda ilerlerken, ar
zu ve isteklerini tatmin ederken kendi istegi ve iradesiyle birr9ak yal 
ta'kib eder ... i§te bu istek ve arzular insanda nlhun varllgmdan ve 9a
murla kan§IP birle'§mesinden ne§'et eder. 

~u halde inlde ve ihtiyar, ruha has bir niteliktir. Bunlann mutlak 
alan §ekli, Allah TeaJa!nm Zat-1 StibhEmi'sinde temesstil eder. Ve O'dur 
insana kendi ruhundan tiflemi§ olan. Ve yine bu iki nitelik mahdud §e
killeriyle de insanda ortaya Gikar. Bu da ancak bir avu9 •9amurun Al
lah'm ruhundan koparabildigi par\!alara panltllara tahammtil edebil
digi kactar olabilir. 

insan cinsel isteklerini de tatmin eder .. . Bunlar da hayvan1 zarla
yan ·§iddetli isteklerin ayms1d1r. 

Ne var ki insan, cinsel isteklerini hayvanlann tatmin ettigi yollar
la tatmin etmez. 

Hem burada onemli alan mes'ele, bu isteklerin cinsel arzul~nn yay
gmla§'tl~ mevsimlerde olmasJYla ilgili degildir. insan her sene belirli 
gtinlerde cinsel arzulanm tatmin etmez. Halbuki hayvanlarda bu is
tekler belirli mevsimlere ve zamanlara mtinhas1rd1r. Aradaki farkll
llk yalmz, bundan da ibaret degil .. . Bunun di§mda metOd ve hedefi ba
kimmdan da aynd1r insanla hayvan arasmdaki cinsel istekler. 

insan nas1l ki yemek kar§ISmdaki davram§ml kendisi ayarlarsa, 
cinsel duygular kar§ISmdaki davram'§Im da kendisi ayarlar. Ve bu lro
nuda kendi istegini yerine getirmek i9in geni§ bir irade gtictine sahibtir. 

Bir kere insan, cinsel duygulanm tatmin ederken muhtelif duygu 
derecelerine sahib bulunur. Hayvanda ise boyle bir §ey mevzuubahis de
gildir. Hayvan, cinsel ihsas 9e§itlerinden sadece birisini tamr. Cinsel 
ihsas her ferde gore ayn aynd1r. Her ferdin cinsel arzulan farkhd1r. 
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insan, degi§ik cinsten isteklere sahibtir. Cinsel konularda bir klS
IDl h1zh iken bir kiSml yE~~va§tlr . Bir kismi son derece a.rzulu iken bir 
k1smmm arzusu azd1r. Bir k1sm1 sert iken bir k1sm1 incedir. Bir k1sm1 
karmakan§Ik duytgulara sahib iken bir k1smmmki apaydmhktlr. Bu ba
'Samaklann en alt k1smmda hayvani arzular yer allr ise de, temiz ve 
sat arzular da yer allr. Bu grafik insamn hayvani yamndan ba:§lar, 
alevlenmi§ yanan azgm bedeni hareketlerle geli§ir. En sonunda insa
nm meleklik yamna ula§Ir. Ve o zaman insam; bir rub inceligi bir ay
dmhk ve nuraniyet kaplar. 

A~gm bir §ehvet ttiru vard1r ki heyecan halindeki insamn cesedin
de, susamr§ cinsel organlarda ve <;ekici arzulann dokiildugu gozlerde 
<;lkar ortaya. 

Bir ba§ka '§ehvet ttiru vard1r ki; duzenli, sakin, nizam ve intizam 
i<;inde haz1rhklara giri§ir, neticede hi~ acele etmeden, belli bir miiddet 
zarfmda ba§anyla hedefine ula§Ir. 

insan bunyesinden co§up gelen ve yolu icab1 k~lbe ugrayarak ger
<;ek alevli, yak1c1 arzular da vard1r. Ve kalbden 1ge~tigi i·<;in de birtak1m 
kirlerini temizler, soluyan cesedin <;Ighklarma kan§an bir se!Vgi ve arzu 
ile kan§Ir. 

Bir de kalbden CO§UP gelen parlak ve u~an istekler vard1r. Ne var 
ki bu istekler kalbden dogmasma ragmen yol ugrag1 olarak cesede ge
<;er ve ortaya yak1c1 alevlerinin bir k1smm1 sokar. Her ne kadar vucu
dun kirli }lnsurlanndan bir k1sm1m kendi uzerine bula§tlnrsa da, kalb
den geldigi i\!in yine de parlakhgm1 ve safiyetini muhataza eder. 

Bir ba§ka arzu <;e§idi de hayaller i<;inde yiizen ruhun parlayi•§la
nyla ortaya 91kar ve her ttirlti. pisliklerden anmr. Gesedin kirlerini yok 
eden bir parlakhk ka•zamr. Bedeni kay1dlan ve hududlan hi~ mi hi\! ta
mmaz. Dogrudan dogruya oz ve sat guzellige a§lk olur ta ilk aki•§a ba§
lachgi kaynaktan beri. .. 

Daha ba§ka ttirden arzular vard1r ki kelimeler ifade edemez, cum
leler anlatE~~maz onlan ... 

insanlar birbirinden farkll bu iki uzak u<;lar arasmda deg~ik §ekil
ler gosterirler... Hatta bir tek insanda bile bu arzular an be an degi§ik 
§ekiller arzeder. Bir an onceki tavn bir an sonraki tavrma uymaz. Ne 
'var ki butun bunlara ragmen --normal haldeki-- cinsel arzular, psi
kolojik duygulardan ayn olarak mti.lahaza edilemez. Bedenin itici arzu
larm yam s1ra her zaman psikolojik duygular e§lik ederler. ister az, is
ter \!O'k olsun bu psikolojik duygular ta.mamtyla insamn yaplsmda rub 
1le <;amurun birle§mesinin neticesidir. 

tster ken'disini cinsel konulan dti.§iinmeye verir, isterse bu gibi du
§Uncelerden uzakla§arak kendi bunyesi ile Hgili kapsam1 geni§ ve mii-
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kemmel, hedefleri itibanyla muhtelif yonleri bulunan mes'elelere ve
rir. 

Buna :g0re insan cinsel arzularmm ezici giiciine uymak zorunda 
kalir. Ne var ki bu, hayvanlarda oldugu gibi tam manas1yla i~giidiisel 
degildir. Yani insan organizmasmm temelini te§kil eden ~amurun ge
tirdigi bedeni arzularm ve kimyevi reak:siyonlarm sonucu orlaya ~1kan 
isteklerin sonucu degildir. 

Durum boyle olunca, insanoglu bedeni arzulanm muhtelif §ekil
lerde tatmin eder. 

isterse arzulanm sonuna ka'dar ileterek tatmin eder, isterse hafif
letir. 

ister cinsel duygulanm bedeni hareket haline donii'§tiiriir ve be
deni hareketlerle cinsel isteklerini bo§altarak rahatlar. isterse onu, ruhi 
ve duy:gusal hareketlere donii§tiiriir ve bunun neticesinde ~€§itli san'
A.t dallarmda, dii§iince ve duygu §ekillerinde, gel~me alanlannda ba
§anll ornekler verir. Boylece kendi i\!indeki sahasm1 geni§letir. Aym za
man:da hafifler ve esnek bir tarz allr. Mutlaka yerine getirilmesi gere
ken varllk, olu§tan hissen ya§anan bir giizellik bi\!imine donii§iir. 

En soimnda cin:sel duygularm sesleni§ine kar§I kendisini korur, ne 
kadar zor ve me:gakkatli olursa olsun bu isteklere kar§I koyar ... 

B1.1 durum hedefler arasmda ortakllk ve yoneU§ler bak1mmdan 
benzerlikler bulunmasma ragmen ferdden ferde degi§ir. 

Baylece insan, se\!melerle dolu uzun y'ol boyunca istekler ve bu is
teklere 'Verilen cevablarla yiiriir gider. Bu arzu ve istekleri, ruhun bir 
avll!\! toprakla kang.mi§ olmasmdan ve hi\! bir konuda topragm kendi 
ba§ma harekete ·ge\!memesinden ileri geliyor. 

I§te in:sanla hayvan arasmda rnii§terek noktalar. insan da t1pk1 
hayvan gibi aym ezici bask1lara ma'ruz kahyor. ~?u kadar var ki insanla 
nayVan arasmdaki istekler bir olmakla beraber verilen kar§Ihklar de
gi:§ik oluyor. <<iraden tarafmdan yonetilen ve «se~me» · kabiliyeti tara
fmdan harekete gec;irilen kar§Illgm §ekli ayn oluyor ki, gerek irade ge
rekse sec;me kabiliyeti ruhun miimeyyiz va'siflan arasmda ·yer almak
tadir. 

i§te in:samn hayvanla ortak alan yam .. . 
Aym §ekilde bir de meleklerle ortak alan yam vard1r insamn: 
insan yiice arzular duyar i\!inde. Ruhu ince, hafif ve parlak bir ka-

natla 3,\!Ihr eillginlere dogru. 
:b§tiyakla Allah'a vas1l olmak ister. O'nun mahabbetini kazanmak 

ic;in \!all~1r. R1zasma nail olmak i~in gayret sarfeder. Bazan o derece iba
dete verir ki kendisini her §eyi unutur. Kendi §ahsm1 bile. Yeryiiziinde 
ya§ad1gm1 hie; mi hi\! farketmez. Kendisinin de bir bedeni oldugunu or
ganlarm et ve sinitden yapildigmi, karg1 koyulmas1 miimkiin olmayan 
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arzulan bulundugunu unutur. <;iinkii o anda insan bedeninin hududu
nu tayin edemez. Kendisi ile Allah arasmdaki fas1lamn neden ibaret 
oldugunu kestiremez. Aynca kainat ile de ilgi kurmak i§tiyakmi duyar. 
Tabiatm gii:zelliklerini ag1ga g1karmak ister. Giizel bir ~rgekten bir neh
re geger. Oradan sarp kayalarla dolu daglara tlrmamr, yerle gokyiizii 
arasmda dola§Ip duran bulutlara tak1hr. Bazan tabiat kar§Ismda duy
dugu hayret o dereceye vanr ki, kendisinin mekan i~inde bir yer i§gal 
eden hududu belli ve alg1lanabilen bir varhk oldugunu unutuverir bir
den. <;iinkti o anda bu sm1rh varllkla engin ve geni'§ kainatm birbirin
den aynld1g1 \!i~giyi hissetmez. 

Ba§kalanyla da ili§ki kurmak, dostluk ve yardimla·§ma iginde ge-
9inmek i.ster. Birbirleri arasmd.a adalet, mtisavat ve karde§lik bl\!iileri
ni yerle'§tirmek ister .. . Bazan bu duygular onu o ka'dar kaplar ki kendi 
varhgm1 unutur. Ferdiyetini kaybeder. Ve btiylece ferdi biinyesinin ge
regi olarak §ahsi istek ve arzulardan feragat eder. Qtinkti o anda insan. 
kendi ferdi istekleriyle diger ferdlerin arzulan arasmda bir aynhk gay
nhk .gtizetmez. 

Ba§ka cinsten bir ferd ile de ili§ki kurmak rster insan ... Ama bu 
ili§ki cinsi ili~kilerden farklld1r .. . Parlak bir sevgi ve mahabbet ili§kisi
dir ki bu cesedlerin birbiriyle birle.§mesini gerektirmez. Burada sev:gi 
kalbden kalbe akar ... Bir varllktan bir ba§ka varhga uzamr. Bu sevgi 
halesi baz1 anlar tiyle ku§atlr ki insam, bedeni arzulanyla birlikte bii
tiin varhgm1 unutturur. Biinyesindeki. kimyevi reak'siyonlann ta§1d1g1 
ger\!ekleri hatlrlamaz bile. <;tinkti o anda beden engelini tammaz ve 
ruhu en1ginlere dogru kanat a:9ar ... 

i§te biitun bunlar ruhun an be an degi~en halleridir .. . Her tiirlii 
ka}7lptan azade olarak bu enginliklerde yiizer ... 

0 anlarda ruh meleklerin nurani havasma btiriiniir ve insan me
leklik taraf1 ag1r basan bir varhk haline gelir. 

~u kadar var ki her §eye ragmen insan melek halim dbnii§mez. 
Hatta o enginliklerde kanat gererken bile melek haline dbnti§mez ... Bir 
kere onunla melek arasm'daki fark o anlarda bile insanda «ihtiyar» 
ad1m verdigimiz · segme kabiliyetin bulunmas1d1r. Halbuki melek tabi
atmm geregi olarak o halde bulunmaktadlr ve a~si varid degildir onun 
i\!in. .. <<Allah'm kendilerine emrettigi §eylerde Allah' a isyan etmezler. 
Ve emrolunam yaparlar.)) 

«Gece giindiiz hi~ durmadan Allah'1 tesbih ederler.)> 
Insan irade ve ihtiyar sahibi olmakla beraber her ferdin hareket 

tarz1 degi§ir. 
Fakat aralarmdaki en biiytik fark, insan ancak belirli bir an h;in o 

havaya girebilir ... 'Sonra tekrar ya§anan diinyamn sm1rlan i9ine db
ner. Qiinkii onun hissini ag1r bask1lar altma alan zaruretler vard1r. Ac1k-
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mak ve doymak gibi birtak1m arzu ve istekler onu ag1r bask1lanyla tek
rar yeryuzune dondururler ... insan ne kadar ~ah§lrsa gah§Slll, ruhi ale
minde bir muddet ya§ar k1sa veya uzun, belirli bir muddet sonra yine 
ya§a<llgi alemin gergeklerine doner. Ve onu bu ya'§anan realiteler diin
yasma donmekten allkoyacak hh:;: bir .gug ve kudret yoktur ... 

Bu da . ruhun cesed He kan'§masmm bir neticesi, ruhun cesedden 
aynlmayi•§mm sonucudur. Hig bir zaman igin ruh buti.inuyle cesedden 
aynlamaz, ~unku bir avug toprakla bu yeryuzune baglanmi§tir ... 

~u halde ne zaml?-n olursa olsun, insan tamam1yla hayvana ve me
lege benzemez. Bilakis o, her haliyle insand1r. Bunun sebebi de ruhun 
topraga kan§IP birbirinden aynlmayacak derecede komple bir varhk 
meydana getlrmi§ olmas1d1r. 

Zaman zaman insanm bu iki yandan birisine dogru kanatlamp u<;
tugu dogrudur. 

Bazan olur hislerin ag1r bask1s1yla bedeni arzular alemine dogru 
kanat gerer .. . Bazan da olur ruh diinyasmdaki aydmliklara dogru u~ar 
gider ... 

Bazan olur oldurucii bask1lar; becteni zaruretler ve istekler yonun
den gelir ... <;unku insan olarak «biyolojikll zaruretleri yerine getirmek 
zorundad1r. insan birtak1m bedeni ifrazlanm ak1tlrken veya cinsi ha
reketlere dalarken bedeni yonu onun butiin hareket ve faallyetlerlne 
hakim olur. Ve boylece insan bunyesinin ag1r basan yam tamam1yla 
beden olur. 

insan heyecana kap1ldig1 zaman da durum aymd1r. Heyecanlanan 
insan k1zar ve k'Opurur ... F1tri isteklerinden herhangi birisine kar§Illk 
verirken, bir muddet agllktan ve mahrumiyetten sonra arzulanm tat
min ederken de durum aymd1r ... 

insanm hisleriyle ilgil.i eglencelerinin hepsinde de bedeni unsur 
hakimdir. Ve temel yap1y1 te§kil eden bir avug topragm arzulanna bo
yun eger. 

Hissi eglencelerden ve bedeni arzulardan uzakla§ma anlarmda da 
bir ba§ka yonu hakim olur ve ruhun kanatlalll§l ba~lar. 

Her ikisini de yapan insarnilr. Tabiatl icab1 olarak insanoglu gun 
olur o yana, .gun olur bu yana kanat gerer. Bu da tabiatmda ve asll ya
plsmdaki toprak ile ruhun, birle§ip kan'§masmm neticesidir. 

Ne var ki bu hususta ug nokta uzerinde dikkatle durmam1z gere
kecektir :• 

I - Her iki halde de insan insand1r. insan normal durumunu de
vam ettirdigi muddet~e, yani psikolojik anormalliklerden uzak oldugu 
mtidde~e her iki durumda da insan olarak kahr. Birbirine ekli ve kar
ma taoiat1yla butiin faaliyetlerini yerine getirir. Zaman zaman bu iki 
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durumdan biriEi digerine .galib gelecek de olsa yine insan olma vasfml 
kaybetmez. Bu yanlardan birisinin ag1rhk kazanmas1 ile kendi 6z var
l'gmdan aynlarak mti.stakil bir varhk olmas1 arasmda ~ok fark vard1r. 

II _____. Normal durumlarda bu iki yandan birisinin ag1r basmas1, 
muvakkat bir zamana kadar olup siirekli degildir. An olur insan be
deni faaliyetlere dalar tamam1.yla, sonra doner ruhi ve ma'nervi faali
yetler alanma girer ... .Bu gelgitler siirekli olarak devam eder. Anormal
lik halleri di§mda hie; bir zaman cte.vamh olarak tek tarafta kalmaz. 

III - Bedeni faaliyetler ile ruhi faaliyetler arasmdaki bu siirekli 
gelgitler, insam, ruhla cesedin mti.savi oldugu bir noktada dengeli ola
rak tutar ve muvazenesini korumasm1 saglar. ince bir §ey iizerinde 
yti.riiyen kimseyi andmr o bu haliyle. ince ve dar bir mekan ti.zerinde 
yti.rti.mek zarunda olan kimse bir o yana, bir bu yana sallanarak yti.rti.r 
ve her seferinde boylece dengesini korur. Onun bir o yana, bir bu yana 
sallanmas1 dengesini kaybetmesine veslle olmaz hie; bir zaman, aksine 
dengesini saglamas1 ic;:in yard1mc1 olur ... 

E§siz bir yap1ya sahib alan insan biinyesini, bu §artlar i\!inde kav
ramaya ·c;:all§tigimiz zaman onu tam manastyla kavrayamaJiz. insanm 
sadece e'§ tabiath bir varhk oldugunu soylemekle onu kavraml§ olma
YIZ. Onu meydana getiren bu iki unsur arasmda bir kan§ma ve birlik 
bulundugunu, her iki unsuru da - meleklik ile hayvanhk- kendisine 
has metodlar dahilinde harekete gec;:irdigini yani hem hayvana benze
yen, hem de melege benzeyen yonleri birle'§tirdigini, en sonunda da ne 
melek ne de hayvan olup aksine insanhgm1 devam ettirdigini soyle
mekle tum gerc;:ekleriyle insam ifade etmi·'§ olmay1z. 

!nsan bti.nyesinin durumu sadece bundan ibaret degildir. 
Biz ancak onun biitti.n e~ tabiatma ragmen bir ve tek bir varhk ol

dugunu soylesek ger~egi ifade etmi§ oluruz. 
Tek bir yap1ya sahiptir insanoglu... On dan meydana gelen bti.tiin 

faaliyet '§ekilleri tek bir bti.nyeden dogmaktad1r ... Terkibi son derece 
gti.•c;: ve girift bir birle§ime sahib olan tek bir bti.nyedendir. 

Zaman zaman aralarmda bir birlik bulunmad1g1 gorti.liirse de, in-
samn bti.tti.n faaliyetleri arasmda bir bag ve birlik vard1r. 

Maddi faaliyetler ve ma'nevi faaliyetler ... 
Fiili faaliyetler ve kullukla iligili faaliyetleri ... 
iktisadi, ic;:timai, siyasi faaliyetleri, fikri ve ruhi c;:all'§malan ... 
Fe~di ve sosyal faaliyetleri ... 
Bti.tti.n bu ve buna benzer faaliyetlerinin hepsi ilk bak1'§ta birbirin..: 

den ayn faaliyetlermi'§ gibi gorti.nti.rse de, her birinin apayn ozellikleri 
bulundugu, .geni''§ ve insamn muhtelif yonlerinden birisini i<;ine alan 
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ba§ka yonleriyle ilgisi almayan faaliyetlerrni§ gibi aldugu goriiniirse 
de ... 

Bu apa\!Ik bir yamlmadan iba.rettir ... insam ruh ve beden diye iki
ye ay1ran vehimler gibi bir vehimdir bu da ... 

Baz1 anlar bu iki yonden birisinin ag1r basmas1yla artaya ~1kan 
durumlar aldatmaktadir insam ... . Halbuki bu belirtiler tamamen be
iirli bir zaman i~indir ve ,gelip ge~icidir .. . 

tnsan beden ile faaliyet yapt1g1 zaman, biitiiniiyle bedenini i§e ver
digi zaman bu faaliyetinin tamamen maddi alup kendi b~ma miista
kil ve bagimsiz oldugunu samyor. Gerek kendi i~inde gerekse hayatm
da kendisini ma'Cldi i§e verdigi an hi<; bir §ekilde ma'nevi yanlanyla il
gisinin bulunmadigmi zannetmektedir .. . 

insan kendisini kulluga verip de, ma'nevi havaya 'girdigi an da 
anun bu ruhi faaliyetinin diger biitiin varhgmdan ayn oldugunu sam
y'or. ibadete dald1g1 an, gerek kendi i<;inde ve gerekse hayatmda maddi 
hi\! bir §eyle ilgisinin bulunmad1gm1 zannediyar. 

Halbuki .ger~ekte · b'oyle bir aymm hi~ bir zaman i~in soz konusu 
clama:z. Aradaki ili§kiler ne kadar kaybolsa veya insan tarafmdan unu
tulsa da, asla biitiiniiyle bir aynhk mevzuubahis degildir. 

insan eliyle bir i§e dald1 rm ve kendisini biitiiniiyle ana verdi mi. .. 
Baz1 kere ne yaptlgmm bile farkma varamaz ... Ne var ki belirli bir 
hedefe ula§mak i<;in kendisini ana vermi§ ve her §eyi unutmu'§ olmas1 
hedefin mevcud olmad1gm1 gostermez. Hem o, ilk olarak bu i§e ba'§la
digt zaman hedefini bilmemekteydi denilemez. Binaenaleyh realiteler 
diinyasmda i§le hedef birle§ir ve anu yapan ki§i bu birle§imi bizzat ken
di i<;inde hisse'der. Zaman zaman bu hedefin farkma varmasa, i§le he
def arasmdaki munasebeti farketmese de, netice degi§mez. Bu takairde 
maddi i§ hem maddi hem de ma'nevi bir i§ haline 'gelir. Muhtelif yi:in
leri arasmda birlik saglanarak alakasm1 devam ettirir ve hem ruhi hem 
de b(!deni faaliyetler yaparak insanhgm gereklerini yerine getirir. 

Ve bir an da ibadete dald1 m1. .. 0 an maddi biinyesinin kendi ya
pism'Claki te'sirini unutur. <;unkii a esnada bedeni istirahata ~ekilmi§ 
durumdad1r. insan bedeni oyle bir yrup1ya sahiptir ki, ancak acitlldigl 
veya ac1ktlgi ·zaman varhg1 hissedilir. Tabii haletinde ise a~hk, ac1rna, 
heyecan ve ha.stahk bulunmayacagmdan insan anun farkma bile va- · 
ramaz. Ama her '§eye ragmen a mevcuddur. 0, bu ruhi haleti i<;inde bi
le mevcudiyetinin agirhgmi bilir, tahammiilii dairesinde bulu'nan faa
liyetleri hisseder. Eger bu faaliyetler ilerleyecek olursa te'siri altmda 
kahr, yorgunlugunu ve acisim farkeder. Beden her ne kadar yeTinden 
aynamasa da vaki' alacak §eyleri hisseder. Hatta ~agu kerre fazlala§Ir
sa insan bedenini dagrudan dogruya yarar. Boylece ibadet esnasmda 
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dahi ruh ile beden birbiriyle irtibat halindedir. .. Hem ger~ekler di.in
yasmda hem de n1hun derinliklerinde iki realite birbiriyle- ilgi halin
dedir. Her ne kadar ·insan bunlar arasmdaki bu ilgiyi farketmese de o 
vard1r ... 

insan hayatmdaki bi.iti.in olaylar da, bu iki ornekte oldugu gibi ce
reyan eder ... 

insan bir ekonomik projeyi tatbik saha.sma, koyarken ... Veya in
sanlann yeryi.iziindeki iktisadi faaliyetlerine gi::iz atarken ~ogu kere 
§Oyle tahayyi.il eder : <<Ekonomi, insamn varllgmdan bi.isbi.iti.in ayn bir 
faaliyet '§eklidir. Veya insamn varllk yap1s1 ic;erisinde apayn bir kuv
vettir ve onun gerek fikir di.inyas1 ile gerekse rtlh alemi ile bir Hgisi ola
maz. Ahlaki degerler ve ma'nevi k1ymetlerle alakas1 y:oktur.)) 

Bu taha.yyill, olmas1 imkans1z bir vehimden ileri gec;emez. insan
lann birbirleriyle olan mi.inasebetlerinden iktisadi faaliyetler ortaya ~1-
kar. 'Sevgi, yan§, saNa'§ma veya di.i§manhk mi.inasebetleri hep bu eko
nomik faaliyetlerden dogar. Bi.iti.in bu durumlarda ekonomik fa'a.liyet
lerle insanhgm «ma'nevi)) yi::inleri birbiriyle ili§kilidir. Onun duygula
rma '§ekil veren, di.i§i.incelerini yi::ineten ve hayat mes'elelerine el atl§ 
tarz1m haz1rlayan hep bu ili§ki olmu§tur. Bir yandan da f1tri duygu ve 
isteklerle bunlann neticesi ortaya g1kan di.i§i.ince ve ideaaere te'sir eder. 
iktisadi hayatm zaman zama..11 belirli yi::inlere dogru tevcih edilmesini 
saglar. Mal ve mi.ilk sahibi olma arzusu, ortaya c;1k1p bilinme arzusu, 
li.iks bir hayat si.irme i.stegi, gi.ic;li.i ve kuvvetli o1ma temayi.ili.i, ba§kala-

. rm1 ki::ilele§tirme ve kendisine boyun egdirme arzusu veya digerleriyle 
yardlmla-§ma istegi gibi normal ve anormal istekler, yi.ice ve a§ag1llk 
arzular cemi:yet i~indeki ekonomik faaliyetlere .yOn verir. Ve bu duygu
lar ekonomik faaliyetlere yon vermekle kalmaz, belirli bir hudud da
hilinde normal alnp ·gitmesini te'min eder. Binaenaleyh ekon'Omik faa
liyeti ruhi ve ma'nevi degerlerden ayn olarak mi.italaa etmek imkan
SlZdlr. Gerek pratik hayatta gerekse ruhi platformda ahlaki ve ma'nevi 
klymetlerden ay1rmak mi.imki.in degil'dir. Her ne kadar zaman zaman 
insana mi.istakil bir kuvvet vehmini verse de bu, vehminden oteye ge
c;emez. 

insan ibactet ederken de... Dogrudan dogruya bu ruhi k1yrnetler 
maddi, siyasi, sosyal ve iktisadi hayattan ayn olarak mi.italaa edilmez. 
ibadetten nefret edip kac;t1g1 zaman da degi'§en bir §ey yoktur. Her iki 
halde de insamn pratik hareketleriyle ibadeti arasmda kar'§Illkh te'
sirler vard1r. insan yapt1g1 ibadette sadakath olursa, maddi hareketle
rini ve faaliyetlerini de Rabbmm nzasma nail olmak i~in . dikkatle ya
par. Hi::iylece i.iretim; kemiyyet ve keyfiyet yi::ini.inden ibadet ruhunun 
te'siri altmda kahr. Aynca ibadet, ekonomik ili§kilere de te'sir eder. 

Tefsir . c. X. F. 352 
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Rabbma kulluk eden bir ki§i, bir mii'min kendi faaliyetinin semeresin
den ba§ka.lanm mahrum etmek istemez. Ba§kalanmn kendisinin ka
zancmdan fay:ctalanmamasm1 istemez. Boylece ibadet bir neiV'i yard1m· 
l3.i§ma ve dayam§ma ruhu dogurur ki; ekonomik hayah kendisine has 
bir seyir i\!inde yiiriitiir. Ama insan ibadetinde sadakatll olmazsa veya 
ibadetten nefret eder ve ondan yiiz gevirirse, hi~ bir zaman igin i§ine 
dikkat vermez. Kendisini dikkat etmeye zorlayan veya iten ba§ka fak
torler olmadikga i§ini dikkatli olarak yapmaz. Devletin sultasm1 veya 
i§ sahtbinin korkusunu su-i isti'rnal etmeye gall§Ir. Hi<; bir zaman ic;in 
ruhunda yardimla§ma ve dayam§ma duygusu geli'§mez. Ve iktisadi ha
yat bir s'omiirii, kapka~ ve ;gasb havas1 i'<;inde geli§ir. En sonunda da. ha
kim olacak ekonomik sistem; ya feodalite, ya kapitaHzm veya iktidan 
elinde bulun'duran devletin ferdleri kolele§tirmesi esasma dayanan ko
miinizmdir. 

:i:§te bOylece ruhi degerlerle maddi, sosyal ve siyasi degerler birbi
rinden aynlmadan alakasm1 devam ettirir. 

Bir §ah1s haram ·veya helal olsun, muayyen bir lahzada cinsel ener
jisini telMi ederken o anda her tiirlii degerlerden uzak oldugunu tahay
yiil edebilir. Bunun sadece bedeni bir arzunun tatmini, bir §ehevi duy
guya kar§Illk verme mahiyetinde oldugunu, ruhi k1ymetlerle alakas1 ol
mayacagmJ sanabilir. 

Daha 16nce bedenle ruh arasmdaki aymmm imkansl'zllgi iizerinde 
soz etmi§tik. Normal haldeki cinsel faaliyette, iki cinsi birbirine bagla
yan duygularm varhg1 bahis mevzuu oldugu miiddetge, ruhla beden 
arasmda bir aymmm soz konusu olamayacagm1 belirtmi'§tik. 

Fakat biz aym konuyu burada biraz daha :geni§ olarak ele almak 
istiyoruz. Ferdin cinsel enerjisi hi'<; bir zaman i~in tek ba§ma degildir. 
Insanlar bir toplum olarak hayatlanna devam ettikleri miiddetge fer
din tek .ba§ma miitalaa edilmesi imkan di§Idir. Hatta toplum hatyatl 
bile aslmda ferdle.rin cinsel faaliyetlerinin sonucu ortaya <;Ikmakta
dir. Bir ferdin cinsel faaliyeti ne §ekilde olursa olsun, cemiyete ikinci 
derecede te'sir eder. Cemiyet de, deger olc;iisii, dii'§iincesi maddesi ve 
manas1 ile 'Ona bask1 yapar. Ve ferd bunun te'siri altmda kahr. Bir ki§i 
cinsel faaliyetinin helal olmasm1 isterse ve buna titizlikle dikkat eder
se - yani me§ru· hududlar dahilinde cereyan etmesini arzularsa- ilk 
ba§ta bir deger olgiisiinii benimsemi§ demektir. Bu deger Ol~usii ge
rek her zaman uyamk olarak yer etsin, gerekse §Uuraltmda yerle§Sin 
§Urasi §iiphesi·z ki •vard1r ve ilk ba'§tan itibaren ferd onu bilir ve idrak 
eder. Fakat ferd, bu deger ol'giisiine ald1rma:zsa ve gayr-i me§rli' faa
liyetlerine devam ederse; bu takdirde de yine deger oJ.giisiinden tama
m:en ayn olarak mii:talaa etmek miimkiin degildir. Sadece bu §ahiS 

€ 

s 
r 

r 
t 
~ 
I 

1 
1 
r 
1 
( 

r 
1 
} 

2 

1 



Mii'mint1n, 12-16) HADiSLERLE KUR 'AN-I KERiM TEFSIRi 5611 

yiice degerleri basit degerlerle degi§mi§ demektir. Bu basit degerleri 
kendi ozel gorii§iiyle edinmi~ olabilecegi gibi c;:evresindeki toplumdan 
da almt§ Qlabilir. Bu a§agillk degerleri ferd hatlrlasa da unutsa da o 
§UU.raltmda yer etmi§tir. Ve ki§i, ba§mdan itibaren onu bilir ve idrak 
eder. Boylece de dogrudan dogruya bedene ait olan bu faaliyet, kendi
sine e§lik eden deger ol~iileriyle irtibatlm devam ettirir ve ondan ay
nlmaz. 

Sonra bu iki kat'i sonuc;:ta cemiyetin yap1smda birtak1m onemli so
nuc;:lar ortaya \!Ikar. l;loyle ki : Cemiyet; ferdlerin toplam1d1r. Ferdlerin 
tasarruflarmm mahsulii, dii§iince ve duygulan, inand1klan deger ol
c;:iileri ·ve bu deger olc;:iisiine gore yapt1klan i§ler neticede cemiyetin ha
reket hattm1 ta'yin eder ve hayat nizamm1 belirler. Ferdler, cinsel faa
liyetlerinin me§rli' ve temiz hududlar dairesinde cereyan etmesine dik
kat ederlerse; cemiyette kar§Illkll bir anlayi§, yardimla§ma ve daya
m.§ma hruvas1 hakim olur. Ve biyolojik enerjiler, temiz ve yiice bir faa
liyet c;:i~gisine dogru yiikselir. A;ma bir de pis bir cinsel havaya girecek 
olurlarsa o zaman cemiyetin §ekli de degi'§ir, parc;:alanma ve boliin
meye yiiz tutar, biy'olojik enerjiler sap1khk yolunda mahvolup gider. 
U\!iincii bir §lk da, cemiyetin her iki tiirden insanlardan te§ekkill etmi§ 
karma bir hiiviyyet kazanmasld1r. 0 takdirde de cemiyet, zaaf veya kuv
vet yolunda ferdlerin ag1r bast1g1 yone dogru egilir. Ya temizlik ve ne
zaket y'olunda hlzla ilerler, ya da a~aglllk yollarda bocalar durur. 

Boylece de ferd ile toplum rgec;:ici cinsel duygularm tatmini anmda 
bile bedenin dii§iince ve 'deger ol~illeriyle ili'§kili olarak irtibatlm de
vam ettirir gi'der. insanoglu hayat gen;eklerini nereden allrsa alsm, en 
sonunda varacag1 neticede be§eri Jaaliyetlerin birbiriyle ilgili oldugunu 
gbrecektir. 

Ya'§anan hayattaki bu gel'\!ek, derin ve i~ten gelen bir psikol'ojik 
hakikatm yank1Slndan ibarettir ... insan biinyesine birlik veren ve onu 
birbiriyle irtibat haline getiren tabiatmdaki farkllllga ve e§degerlere 
ragmen onu bir biitiin olarak kar§Imiza t;:Ikaran faktor budur. 

Ruhun derinliklerinde biitiin i§ler birbiriyle ilgilidir. Bu ili§kinin 
giinliik hayattaki akisleri, geni§ ufuklara ve derin sahalara kadar uza
mr. Ama ruhun derinliklerindeki ana kaynak birbiriyle yakmdan ilgi
lidir. Degi§ik ola'bilir ama, ilgisi'z olmaz. Qiinkii ana kaynak aymd1r. 

Her an vuku bulan §eyler insan hayatmm muhtelif yonlerinden bi-
risinin tezahiiriinden ibarettir. 

Baz1 an olur ekbnomik faktorler belirgin hal allr. 
Baz1 an olur ruhi amiller tebariiz eder. 
Baz1 ahlarda da cinsi faktorler ag1rhk kazamr ... 
Biitiin bunlar, insamn baz1 ruhi yonlerinin tabii bir yans1ma ile 
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a~1ga ~1kmasmdan ve baz1smm sonra belirmesinden ibarettir. §u ka
dar var ki ruhi alemde dogrulugu kabul edilmi§ bulunan bu ger~ek, be
§er hayatmdaki fonksiyonlanyla birlikte yans1r. Gerek ruhi, gerekse 
maadi yonlerden herhangi birisinin a~1ga ~1kmas1, OnU hi~ bir zaman 
i~in diger yanlanndan tamam1yla ay1rmaz. Ve ruhda devamh olarak 
degi§ik tezahtirler ortaya ~1kar. Anormal haller di§mda hi~ bir ·zaman 
i~in tek bir durum tizerinde stirekli ularak · durmaz. Ve bu stirekli olan 
degi§im, ruhi muvazenenin saglanmasmda btiyiik faydalar saglar ... Ha
yatta da bOyle. 

I§te bundan ileri gelmektedir insan psikolojisini analiz ederken in
san yap1s1mn muhtelif yonlerinden sadece birisini goz ontinde bulun
duranlarm i~ledikleri btiytik hata. 

:i:nsam hayvani degerlerden hareket ederek izah etmeye ~all§mak ... 
Veya insam ruhani bir varllk, bir melek olarak telakki ederek a'91klama
ya ~ah§mak ... Her ikisi de hatad1r. 

Hayvani degerlerden hareket ederek izaha kalki§anlar onun ruhi 
yamm ihmal etmektedirler. Ve insam sadece cesedden ibaret bir varhk 
clarak kabul etmektedirler. Bir lokma yemek ... Bir abmhk cinsel ar
zu .. . Ve birtak1m maddi istekler ... i§te onlarm insam ... 

Bedeni ger~ekleri ihmal ederek insam ruhi bir varhk olarak ele al
maya ~ah§anlar da bunun bedenle ilgili yamm hi~e saymaktad1rlar. 
Boylece yalmz ruhtan ibaret bir ·varllk getirmektedlrler gozler online. 
Nurani bir berrakllk ... Safiyyet ... Ve apaydmllk bir kayidsizllk ... i§te 
on.larm da insam ... 

Her iki grup ta, insana nisbetle tamamen vehimden ibaret olan 
hayali bir varllktan soz etmektedirler ... 

Ve her iki grup ta gerek insan konusuQda, gerekse insan hayati hu
susunda yanh§hklara dti§mektedirler. 

:i:nsan ruhunun btittinltigunti kabul etmeyen ve onun iki biiyiik un
surdan te§ekktil ettigine inanmayan btitiin sistemler biiytik bir yanh§
llga sapmaktad1rlar. Ve bu sap1kllgm sonu mutlaka: Ya bedenle Hgili 
duygular bask1 altma almmakta. Ya da ruhla ilgili duygular ... Bunun 
sonucu olarak birtaktm tali srup1khklar ortaya ~1kar. 

Baz1 sistemler de, ruhi degerler ile maddi degerlerin arasm1 ~mak
tadlrlar. Bunlar, bedeni btittintiyle ihmal edip kfr~iimser ve bir kenara 
atarlar. Bedeni duJ71gulan ve ezici arzulan bask1 altmda sindirirler. Be
deni duyguyu tatmin etmez ve igren~ kar§llayip nefret ederler. Bunun 
sonucunda, insan psikol'Ojisinde birtak1m sarsm't1lar meydana gelmi~
tir. Ve hayatta bazukluklar ba§ gostermi§tir. Bir bagnazllk htikiim stir
meye ba§laml§ ruhlarda. Ve cemiyet gerilemi§, ileri abllmlardan tama
men mahrum kalmi§br ... 
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Birtak1m sistemler de yine ruh ile bedertin aras1m a9m1§ ve nlhu 
ihmal etmi~ler, ruhla ilgili degerlerin hepsini silkip atmi'§lar. Btitful faa
liyet ve enerjilerini maddi aleme hasretmi§ler, bedenle ilgili hareketle
re vermi§ler. Ne var ki ruhi sahadaki ~rakllklardan ottirii birbirlerini 
yemeye ve yok etmeye ba§lami'§lar, rahat ve huzur yii-zii .gormemi§ler. 

Hindular, Budistler ve benzeri dinlerin, inan<; sistemlerinin ve fel
sefi ak1mla.nn hepsi bedeni arzulan kokten bask1 altma almu~lar ve ruh 
alamnda yukselmeye <;all§IDI§lar. Neticede giiliin<; bir taassuba dii§
mti'§ler. 

Materyalist A vrupa da ruhi duygulan hi•<;e saymi§, bedeni arzularm 
tatmininde ve maddi tiretim sahasmda ytikselmeye <;all§ffil§ en sonun
da insanlarm birbirleriyle olan miinasebetleri hayvanlarmkine benze
mi§, insanlar birbirlerini somiirmeye, kolele§tirmeye, miistemlekeler 
kurmaya ba§lamt§lar, ruhi ve ahlaki sahada bunallmlar ba§ g6stermi§, 
ozellikle cinsi konularda dii§iikliikler ortaya <;Ikmi§, insamn insanhgma 
yara§mayan hayvani §ekiller almi§. 

Sonra materyalist Avrupa muhtelif degerler arasmda da aymm 
yapml'§ : Siyasi ve iktisadi hayatl, ruhi degerlerden uzak temeller tis
tune ikame etmi§. Cinsel faaliyetleri ahlaki kaidelerden ay1rmi§, diin
ya i'§iyle ahireti birbirinden farkll olarak miitalaa etmi§, hayati husus
lan dini konulardan ay1rm1§ ve bunun neticesi birbirinden aynlan de
gerler arasmda korkun<; <;ati'§malar ortaya ~IkiDI§. Korkun<; bir sarsm
tldlr ba'§laml§ her sahada. Ruhun derinliklerinde §iddetli bunalimlar 
ba§ gostermi§, sinir hastallklan almi§ yiiriimii§. Delirme ve intihar ha
vadisleri her yerde yayilmaya ba§lailll§, ruh hastallklan, psik'olojik kriz
ler ve sekte-i kalbler insanhk tarihinde e§i goriilmemi§ §ekilde yaygm
la§ml§. 

Biitiin bunlarm sebebi, bu zihniyetlerin §U psikolojik ger\!ekleri 
gormemesi ve <;Ighklarma kulak vermemesinden ileri gelmektedir. 

insan btinyesinin yaplSl tek bir hiiviyyete sahiptir V€ insan psikolo
jisinde ruhla · cesed arasmda bir biitiinliik hakimdir. Ve bunlann neti
cesinde ortaya <;Ikan her hadisede bir irtibat soz konusudur. 

Allah'm yeryti·ziine 'gonderdigi bir kelimesi olan islam ise, be§er fit
ratlyla Allah'm yaratt1g1 §ekilde at ba§I yiiriiyen ye:gane nizamd1r ... 

Be~er f1trat1 bir avu<; boprakla bu topraga iiflenen ilahi ve ulvi ruh
dan ibarettir. Bu c;amurla bu ruh birle§mi§ ve bir tek varllk yapiSlm 
meydana getirmi§tir. 

Yalmz islam'd1r ki, be§eri faaliyetlerin her tiirltisiinii birbiriyle bir-
le'§tirir ve bir tek y(ine sevkeder. · 

Ruhla cesedin arasm1 birle§tirir ve ikisini tek bir varllk haline ge
tirir. Ruh ve cesedden ne§'et eden her tiirlti duygu, dti§tince ve hare
keti bir biittin olarak ele ahr. 
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Yemeyi de, igmeyi de miiba.h k1lar. Sonra da onun Allah'm ad1yla 
yap1lmasm1 emreder: Yani yemek ve igmek i§lemine ruhi bir k1ymet ve
rir. Ve boylece yemek ve i9mek mes'elesini hayvani degil, insani bir 
mes'ele k1lar. Ve insan bu ihtiyaglanm insanca telafi eder, hayvanca 
degil. Boylece de Allah'm insanogluna verdigi normal f1trat seviyesi ile 
atba'§l yiiriimesini saglar. 

insan Allah'm ad1yla yeyip igince, bunu sadece lat olsun diye yap
maz. Allah'm ad1yla yerken onunla birlikte ruh ve beden faaliyetlerinl 
birle§tiren ve aralarmda bir irtibat saglayan hakikatlar y1gm1 olarak 
ele ahr. 

Allah'm ad1yla ba§lamamn tabli geregi olarak yemegin ve i~ece

gin helal olmas1 gerekir: «Ey insanlar, yeryiiziinde bulunan helal ve 
temiz '§eyleroen yeyin.» (Bakara, 168), «Allah'm size verdigi nz1ktan 
helal ve temiz olarak yeyin.» (Maide, 88). 

Aynca Allah'm adm1 anarak yemeye ba§lamadan once yiyecegi 
§eyi yine Allah'm ad1yla kesmi§ olma:s1 laz1md1r. Yani onu vicdanm de
rinliklerinde Allah'a baglamahd1r. c<l.i'zerine Allah'm admm amlma
yanlardan yemeyin.>> (En'am, 121). 

Aynca insamn yedigl §eylerde israfa dalmamas1 kontroldan uzak 
bulunmamas1 gerekir: <<Ve yeyin, igin ama israt etmeyin.» (A'rat, 31) . 

. Yedigi §eyi yalmz ba§ma hodgamca yememelidir: <<Siz de bunlar
dan yeyin. <;aresiz kalmi'§ yoksulu da doyurun.>> (Haec, 28). 

Bunun yam s1ra yemegi ana :gaye bilmemesi, hedef olarak yemeyi 
almamas1 gerekir. Yemeyi bir gaye degil vas1ta olarak kabul etmesi 
icabeder. 

Biitiin bunlarla yemek, hem ruhi hem de bedeni bir olay oluyor. 
Ba§ka bir ifade ile, muhtelif yonleriyle kaqillkll. olarak birlik ve bera
berlik arzeden insan biinyesinden sudur eden ve boliim boliim aynlma
Sl miimkiin olmayan bir faaliyet §ekli oluyor ve biitiinliik arzed~yor .. . 

islam cinsel faaliyetleri de miibah sayar ... Ama onun da Allah'm 
ad1yla yap1lmas1m ister. 

Cinsel faaliyetin, once helW. ve me§ru' yollarla olmasm1 §art kt>'§ar: 
<<Bugiin size iyi ve temiz olanlar helal k1lmd1. Kitab verilmi§ olan

larm yemegi size helald1r, sizin yemeginiz de onlara helald1r. Mii'min 
kadmlardan iffetli olanlar ve sizden once kitab verilenlerden iffetli ka
dmlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaks1zm ve mehirlerini verdigi
nizde size helald1r. Kim de imam inkar ederse; yapt1klan bO§a git
mi§tir ve o, ahirette hiisrana ugrayanlardand1r.» (Maide, 5). 

Her cinsel faaliyete ba§lamada.n once de, Allah'm admm amlma-
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s1 bir sunnet olarak intikal etmi.~tir. Yani cinsel ameliyeyi ibadetle bag
da§tlrarak Allah'a yoneltmek gerekir. 

Soma bizzat o fiilin de temiz ve nezih olmas1 icabeder. 
«Sana adet halinden de soruyorlar. De ki: 0, bir ezad1r. Onun igin 

adet halinde kadmlanmzdan aynlm. Temizleninceye kadar onlara yak
la§maym. iyice temizlendikleri vakit, Allah'm size emrettigi yerden on
lara vann. §iiphes}z ki Allah; hem gok tevbe edenleri sever, hem de gok 

. temizlenenleri sever.)) (Bakara, 222). 
Aynca hayvanlarda oldugu gibi salt bir bedeni faaliyet olarak da 

kalmamalld1r. 
once cinsel faaliyetin hissi ag1rllktan azacte olarak birtak1m oyun

tar ve sozlerle yap1lmas1 gerekir. Hz. Ai§e (r.a.) nin Hz. Peygamber'
den rivayet ettigi hareketler de bu manayi te'kid eder mahiyettedir. 
<;unku bu tur oynamalar biJ:\!ok ge'§itleriyle anlatllmi§tlr. 

ikinci olarak islam, cinsiyetin bir vas1ta oldugunu kabul eder, bir 
hedef 'olarak kabul etmez. «Kadmlanmz sizin igin bir tarlad1r.H (Baka
ra, 223) Burada i~aret eailen tarla tabiri ag1ktlr ve ekilen, nebat yeti§
tirilen yer demektir. Mecazi anlam1yla tenasulun vas1tas1d1r. 

Uguncu olarak cinsel ili'§ki, becteni munasebet oldugu kadar, ruhi 
ve vicdani bir munasebet olarak degerlendiriliyor. 

«Onlar si'zin igin, siz de onlar i~in bir elbisesiniz.)) (Bakara, 187) 
«O'nun ayetlerinden birisi de, sukCmet bulmamz i9in sizin nefsi

nizden sizlere e'§ler yaratmi§ olmas1 ve aramzda dostluk kurmu§ ol
masidlr.H (Rum, 21) 

Boylece cinsel 'faaliyet, hem ruhi hem de bedeni bir faaliyet olu
yor. Bir ba§ka ifadeyle insan bunyesinden sudur eden «insanin bir faa
liyet turu oluyor. 

Soma insanm hayattaki muhtelif faaliyet ge§itleri ruhun de:r:in
liklerinde oldugu gibi birbiriyle baglantl ve igige olarak ortaya konu
luyor. Amel ve ibadet birbiriyle ilgili iki §eydir : 

!nsamn Allah'a yoneldigi her i'§ ibadettir. Hatta ibadet budur za
ten: 

<<Ytizlerinizi Dogu ve Bat! tarafma gevirmeniz birr (iyilik) degil
dir. Lakin as1l birr; Allah'a, ahiret 1gtinune, meleklere, kitablara, pey
gamberlere iman: eden, mallm seve seve yakmlarma, yetimlere, mis
kinlere, yolculara, dilenenlere, kolelere, esirlere veren, namaz1 k1lan, ze
katl veren, muahede yapt1klarmda ahidlerini yerine getiren, s1kmtlda, 
hastallkta: ve §iddetli sava§ amnda sabredenlerinkidir. I§te sad1k olan-
lar da onlard1r, muttaki olanlar da.H (Bakara, 177) · 

ibadet, bedenin ruhi yon ile birle§tigi bir ameldir. · 
islam inancmm temeli ve ozu alan namaz bir bedeni harekettir. 
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Ruhi hareket oldugu kadar da beden temizligi ile ilgilidir. Ve bu temiz 
hu§u' havas1 i\!inde insan Allah ile ilgi kuruyor. Bedeni temizlik alma
dan ruhi bir oz ta§Iyan namaz da olmazo Temizlik ve ahdest yoluyla be
deni temizlik tamamlanmadan ve riiku,' sucud, k1yam ve diger hare
ketler olmadan namaz t>lmayacag1 gibi, §Uurlu bir hu'§u' ve ruhi hazir
llk olmadan da sahin olmaz: ((Yaz1klar olsun o namaz k1lanlara ki na
mazlarmda yamhrlaro» (Maun, 4), de <<Mii'minler ger\!ekten felah bul
mu§lardlro Ki Onlar, namazlarmda hu~u ic;indedirlero» (Mii'minun, 
1-2)0 

Oruc; bedenin yemek ve i19mekten a1Ikonmasidu 0 Duygu temizligi ve 
ruh enginliginin yam s1ra ~hk ve susuzluga tahammuldiiro Bu iki un
surdan birisi olmadan oruc; sahih olmazo Beden miibah olan yiyecek, ic;e
cek ve eglencelerden imtina' etmedik~e oruc; sahih olmayacag1 rgibi, tak
va dU}'lgusuyla ruh temizlenmedikc;e, SOVUp saymak gibi goz dil ve el 
azgmhgmdan sakm1lmad1k<;a da, tam manas1yla sahih olmaz : 

<<Ey iman edenler, sizden oncekilere farz kilmd1g1 gibi, size de oruc; 
farz k1lmd1. Ta ki, korunasm1zo» (Bakara, 183) 0 

Oruc; bir sakmmad1ro Sizden biriniz oruc;lu oldugunuz zaman had
di a:§masm ve kimseye sat~masmo Eger birisi ona kiifredecek olursa 
veya dovii§ecek olursa; ben orw;Iuyum, ben oruc;luyum, desino (Kiitiib-ii 
Sitte hadisi) 

·Kim yalan sozii ve onunla amel etmeyi b1rakmazsa; onun yiyece
gini ve i\!ecegini birakmaEma Allah'm ihtiyac1 yokturo (Buhari) 

Zekat da, ruhi temizligin yam s1ra eda edilmesi gereken mat;idi bir 
ameldiro Bu iki unsurdan birisi olmadan sahih olmazo Temiz niyete, eda 
filii e§lik etmezse sahih olmayacag1 gibi, insamn malik oldugu ayni ve 
na'kdi e'§yadan fakirlerin yararma olam vermesi ve infftk 1gibi, §artlar 
da yerini bulmadan olmaz : 

<cOnlarm mallanndan kendilerini temizleyecek ve antacak zekat 
al.» (Tevbe, 103) 

<<Ey iman edenler Allah'a ve ahiret .guniine inanmay1p insanlara 
gosteri§ i\!in mahm harcayan kimEe gibi sadakalanmz1 ba§a kakma ve 
eziyet etmekle heder etmeyino» (Bakara, 264) 0 

<<Ey iman edenler, kazand1klanmzm iyilerinden ve size yerden <;1-
kardiklanmizdan infak edino Kendinize goz yummadan allclSl olmadlgl
mz bayag1 §eyleri vermeye yeltenmeyino» (Bakara, 26'7) 0 

Haec da boylediro Hem bedeni, hem de ruhi bir ibadettiro :i:ki unsur
dan birisi olmadan digeri sahih olmazo Sefer ve nakil gibi bedenle ilgili 
hareketler olmadan sahih olmayacag1 gibi temizlik, takva ve hu'§u' da 
hakim ulmadan sahih olmazo 

<<Haec bilinen aylard1ro Her kim o aylarda kendisine hacc1 farz 
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ederse; art1k haccda kadma yakla§mak, gunah i§lemek, tartl§ma yok
tur. Siz ne hay1r yaparsamz Allah onu bilir.» (Bakara, 197). 

Boylece amelle ibadet birle§tiriliyor ve birbirine baglamyor. T1pk1 
insamn bunyesindeki ruh ile cesedin birle§tirilmesi ve birbirine baglan
masi gibi. 

islam'da maddi degerlerle, ma'nevi degerler, birbiriyle alakahdrr
lar ... 

Maddi uretim ile iktisadi nizam, onlara htikmeden ma'nevi deger
lerden ayn mutalaa edilmez. 

«Sizden biriniz bir i§ yaptlgm1z zaman ahde ti tizlik gO.stermenizi 
Allah sever.» 

Malm insanlar arasmda iyice dag1tllmas1 gerekir : «Ta ki sizlerden 
zenginler arasmda elden ele dola§an bir devlet olma.sm.» (Ha§r, 7) 

Ahlak da ah§-veri§, mal ve mtilk sahibi olma, istihsal yapma gibi 
iktisadi ameliyelerle yakmdan ili§kili bir unsurdur. «All§-veri§ yaptlg1 
zaman ve .hukum verdigi zaman musahamahakar davranan ~imseye 
Allah rahmet etsin.» 

Faiz kesinlikle ve §iddetle yasaklanmi§tlr. c;unku muhtevasmda 
sosyal ve iktisadi zultim unsurlan ta§Imaktadlr. Faiz yasag1yla Allah'
m gazab1 ara.smda irtibat kurulmakta ve Allah ve Ras(Utine kar§l giri
§ilmi§ bir harb olarak nitelendirilmektedir: 

«Faiz yiyenler, ancak §eytan <_;arpan kimsenin kalktlg1 gibi kal
karlar. Bu, onlarm : Zaten ah§-veri'§ faiz gibidir, demelerinden dolayt
dir. Halbuki Allah, ah§-veri§i helal, faizi haram k1lm1§tlr. Kime Rab
bmdan bir ogut gelir de faizcilikten vazge·gerse, ge\!mi§ olanlar kendi
sine ve hakkmdaki hukum Allah'a aittir. Kim de donerse, onlar cehen
nem yaramdHlar. Ve orada temelli kalacaklardu. 

Allah faizi mahveder, .sadakalan artmr. Ve Allah hig bir gunah
kar kafiri sevmez. 

iman edip salih amel i§leyenlerin, namaz k1hp zekat verenlerin 
Rablan katmda mtikafatlan vard1r. Onlar igin korku yoktur. Ve uztile
cek de degillerdir. 

Ey iman edenler; Allah'tan korkun. Eger mu'minlerden iseniz faiz
den kalam b1rakm. 

Boyle yapmazsamz, bunun Allah'a ve peygambere kar§l bir harb 
oldugunu bilin. §ayet tevbe ederseniz, sermayeniz sizindir. Hem hak
Slzhk yapmaml§, hem de haks1zllga ugratllmann§ olursunuz. 

Bor\!lu darda ise, kolayllga kadar beklemelidir. Eger bilir.seniz, sa
daka olarak bag1§lamamz sizin i\!in daha hay1rhd1r.» (Bakara, 275-280). 

ihtikar tamamen lanetlenmi'§tir: «Kim ihtikar yaparsa, hata. et
mi§tir.>> (Mtislim, Ebu Davud, Tirmizi). 
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Boylece iktisadi muamelelerle ahlaki ve r iihi degerler birle§tirili
yor. Hayatm i~inde ve ruhun derinliklerinde oldugu gibi, birbiriyle bag
lantlh olarak ele ahmyor. 

islam'da dtinya ile ahiret, gokle yer birbirine baglamyor. 
Dtinya bedenin ahirette ruhun tilkesi degildir ... Bilakis her ikisi

nin de tilkesi dtinyad1r. Bu upuzun bir yolculuktur ki dtinya ile ba§lar, 
ahiret ile son bulur. Hem de h~ fasllaya ugramakSlZlll .. . insan da in
san olmas1 nedeniyle bu yolculugu ba§tan sana kadar yapar. 

Bu noktada da islam btittinuyle al\!lktlr. Kur'an-1 Kerim'in btittin 
htiktimleri yerytiztindeki insanlarad1r. '.Ahiret gtiniintin hadiselerini di
le :getiren klyamet sahneleri, dtinya ile ahireti kuvvetli olarak birbirine 
baglar. Ve bu baglant1 o kadar peki§tirilmi§ olarak serilir ki gozlerimi
zin online insan kalbinde her ikisinin de bir oldugu ve aralarmda fa
Slla bulunmad1g1 hissini verir. 

!nsana, dtinyada yaptlgl her i§te; I<Allah'tan kork ve ahiret :gtintin
den sakm» denir. Yerytiztinde yapllan her i§te ahiret hatlrlatlhr. 

«Her nefis, yarma ne haz1rlad1gm1 dti§tinstin.» (Ha§r, 18) 
I<Ya tgeleceginden §tiphe olmayan bir gtinde onlan toplad1g1nnz ve 

kendilerine zulmedilmeden herkesin kazand1g1 tastam·am odendigi za
man halleri ne olacak.» (Al-i Imran, ·25) 

((Dii'§tintin o gtinti ki ; herkes ne hay1r i'§ledi ise kar~1smda onu ha
Zlrlanml~ bulacak. K'ottiltikten de ne yapml§Sa; kendisiyle onun ara
.smda uzun bir mesafe olmasm1 ister.» (Al-i imran, 30) . 

!!Ey !man edenler, ali§veri§in, dostlugun ve §efaatm olmad1g1 gun 
gelmezden evvel size verdigimiz nz1klardan infak edin.» (Bakara, 254). 

wOnlar Allah'a ve ahiret gtintine inamrlar. iyiligi emreder, kotii
ltikten ahkoyarlar.» (Al-i imran, 114) . 

«K1yamet gtintinde Cimrilik · ettikleri §ey, k1yamet gtinti boyunla
rma dolanacaktlr. >> (Al-i imran, 180) . 

((Her canh oltimti tadacaktlr. K1yamet gtinti eeirleriniz size eksik-
siz verilecektir. » (·Al-i imran, 185) . · 

11De ki; o, dtinya hayatmda iken ina.nml§ olanlara mahsustur kl
yamet gtinti» (<Rum, 30). 

islam bunu yaparken dogrudan dogruya f1trat ile birlikte hareket 
eder. Evet Allah'm yara.tt1g1 normal ,fi trat ile : 

Oyle ise sen ytiztinti hanif (muvahhid) olarak dine, 1<Allah'm fitra.
tma \!evir kl Allah lnsanlan bunun. tizerine yaratmi§tlr. Allah'm yara
tl§mda bir degi§me yoktur. I:§te dogru din budur.» (Rum, 30-31) . 

Mucize diye vas1flandmlrucak bir derecede e§siz olarak, insan biin
yesine u~gun gelir bu nizam. Allah, insam e§siz bir varhk olarak ya
ratmi'§. Ve ona bu e§Siz nizam1 yollami:§tlr. Olduk\!a uzun tarfsilath ve 
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inceliklerle dolu mazbut bir nizamd1r, insan btinyesinden ne§'et eder 
ve be&er hayatmdaki faaliyetlerin hepsini ic;:ine ahr. (Muhammed Ku
tub, islam' a Gore insan Psikorojisi, 23-90}. 

---oOo---
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17 - Andolsun ki Biz, sizin ustunuzde yedi yol ya
rattik. Biz yaratmadan gafiller degiliz. 

Allah Teahl insanm yaratih§ml zikrettikten sonra, pe§inden yedi 
gogtin yaratlh§Im zikreder. <;ogu kere Allah Teala ogoklerin ve yerin ya
ratill§mi insamn yaratih§l ile birlikte anar. Nitekim §U ·ayette bOyle
dir: <<Goklerin ve yerin yarat1lmas1; insanlarm yara:tllmasmdan elbet
te ki daha btiytikttir.n (Gafir, 57). Allah Rasulti (s.a.) nun Cum'a gti
niintin sabahmda okudugu secde suresinin ba§ taraf1 da bOyledir. Bu 
surenin ba,§mda: once goklerin ve yerin yaratlh§l zikredilir. Sonra insa
nm ~amurdan stiztilmii§ bir ozden yaratlh§I beyan olunur. Bu surede kl
yamet ve cezamn durumu ile gelecege dair ba§ka hususlar da mevcud
dur. 

«Andolsun ki Blz, sizin tisttintizde yedi yoi yarattik.n ayetinde Mti
cahid'in soyledigine gore, yedi kat gtik kas'dedilmektedir. Bu, Allah Te~ 
ala'nm §U ayetleri gibidir: «Yedi gok, yerytizti ve ic;:inde bulunanlar; 0'
nu tesbih ederler.n (isra, 44), (('Gormediniz mi Allah'm gogti yedi kat 
olarak nas1l yaratt1gm1?n (Nuh, 15), «Allah yedi gogti ve yerden de bir 
o kadanm yaratml'§ oland1r. Allah'm buyrugu bunlar arasmda iner du
rur. Ki, Allah'm her §eye kadir oldugunu ve Allah'm gerc;:ekten her §eyi 
ilmiyle k~atmi§ oldugunu bilesiniz.n (Talak, 12). Allah Teala burada 
ise aym §ekilde §i:iyle buyurur : «Andolsun ki Biz, sizin tisttintizde ye
di yol yaratt1k. Biz yarat~adan gafiller degiliz.n Allah Teala yerytizti
ne giren ve ondan \!Ikam, gokten inen ve goge ytikseleni en iyi bilir. Siz 
nerede olursamz olun, 0 slzinle beraberdir ve Allah sizin yaptlklarmizl 
gi:irendir. Bir gi::ik diger bir gogti, bir yer ba§ka bir yeri asla O'nun go
rti§tinti engellemez, kapatmaz. Hie;: bir dag yoktur ki Allah onun de
rinliklerinde olam, hie;: bir deniz yoktur ki diplerinde olam bilmesin. 
Daglarda, tepelerde, kumlarda, denizlerde, c;:ollerde ve aga\!larda ola
mn say1s1m 0, en iyi bilendir. «Bir yaprak di.i§mez ki; onu bilmesin. 
Yerin karanhklan ic;:indeki tek bir tane, Ya§ ve kuru mtistesna olma
mak ti'zere her §ey apac;:1k bir kitabtadir.» (En'am, 59). 
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i z A H"I 

( J.i'/ ) , ( ~./ ) nm cern'1dir. Bunun tefsirinde birka\! vecih 
soylenrni§tir : 

a - ( ~ .k ) kat manasma gelir. Nitekim ( ~_,!ll ..:j.;l1 ) deni· . .- . 
lir ki; birbiri tistiine kat kat elbise giydim, demektir. Bu surette ( c:;-

~i\..;1 ) yedi kat demek olur. Ve ( Gl:k ~'r- c;- ) «yedi kat gokler)) 
mefhumunu ifade eder. 

2 - ( J!._}. ) gibi yol demektir. 0 halde ( ~~~ c- ) ' yedi 
yol demek olur. Baz1Ian y1ld1zlarm yollan olmak hasebiyle Semavata 
tara1k 1tlak edildigini soylerni§, lakin bu surette murad «Her biri bir 
felekte yiizer)) ayetinin ifade ettigi gibi ecramm yiizdiikleri eflak ve yo
riingeler olmu'§ olur ki, bu ise yediden ibaret degil c;oktur. Binaenaleyh 
evla olan diger bir c;oklarmm ihtiyar ettigi vechile meleklerin (g'Oge) 
yollan i'tibanyla goklere ( J.i~ ) derni§ olmas1d1r ki goriilen gok 
bunlarm ancak birisidir. 

3 - Tarikat, bir ba§ka deyi§le sistem manasmad1r ki son zaman
larda lisamrn1zda manzume veya · ineslek diye de terciime edilmi§tir. 
Netekim Giine§ sistemi demek olan «Sisteme solaire>> giine§ manzume-
si veya giine§in yoriingesi diye ma'ruf olrnu§tur. Bu surette · ( t
~~1) yedi sistem demek olur ki giine§ sistemi bunlarm birincisidir. 

Goriiliiybr ki bu iic; manamn iic;iinde de ( 0f1.}r c;- ) demeye 
raci oluyor. Bizce bu vecihlerin en giizeli meleklerin gage c;1k1§ yollan 
olmak i'tibanyla yecti yol manasma olrnas1d1r. Ayetin ahiri cte bu yecti 
yolun ilim ile alakas1m i§'ar etmektedir. Bu karine ile biz, yedi sema 
denilen bu yedi tariktan insanlan iistten ku§atan yedi idrak yolunu an
hyoruz ki bunlar be§ duyu ile akll JVe vahiy yolland1r. Zira buyurulu
yor ki: <(Ve Biz, yaratmadan gMil degiliz>> Yani Halik Teala, ne yap
t1gm1 bilmez ve yaptlgmdan haberi olmaz bir tabiat degildir. Ne ya
ratti~m ve yarataca~m bilir. Ve yaratt1g1 mahlukatm ahval ve ihti
yac;larmdan haberdardir. Hie; birini ihrnal etmez, hepsini g6zetir, hep~ 
sinin i§lerini tedbir eder. Tevbekarlann tevbesini, yalvaranlarm dua
sim duyar, yerin gogiin, dirinin Oliiniin her hal-ii tavuda ic;iyle tll'§lyla 
biitiin ozelliklerini bilir. Binaenaleyh olenleri nas1l diriltecegini de bilir. 
Fahruddin Razi'nin de ihtar ettigi vechile bu ayetin bir~k mes'elelere 
dela.Ieti vard1r. Ezciimle : 

1 - Sani'm viicuduna ve ira:desine delalet eder. Qiinkii hilkatin 
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degi:§imleri ve cisimleri bir s1fattan z1dd1 bir s1fata ink1lab etmesi; bir 
degi:§tiricinin ve inkilab ettiricinin viicuduna ve eserdek degi~iklge, 

miiessirin irade ve ihtiyarma delildir. 
2 - Tabiat davasmm fesadma delalet eder. <;iinkii tabiat, miies

sir olsa idi, bir katarda bekas1 vacib olur ve bu tagayyiir ve tahavviir
ler husule gelemezdi, buna kar~1 bu tahavviiller, tabiatm kendisinde 
vaki' olan tagayyiirlerden oluyor denemez, c;iinkii boyle demek tabi
atm bir hallk ve mucide ihtiyacm1 ikrar etmektir. 

3 - -Miidebbir Halik'm ilmini ve kudretini belirtir. Filvaki' acizin 
J;>ir §ey yapmas1 muhal oldugu cihetle Illmll, §Uurlu eserlerin cahilden 
suduruna imkan olmad1g1 gibi bu ka;dar hayret c;ekici fiiller ve e§Siz 
eserler de cehalet eseri olamaz. 

4 - Hallk Teala'mn kudretinin, biitiin miimkinlere §amil, ilmi
nin biitiin bilinenleri ku§atml§ ve kiilli, ciiz'i her §eyin O'nun h1f1z ve 
nezareti altmda bulunduguna delalet eder. 

5 - Kudret ve ilmin §Umulii de, dirili§in ve ha§r ii ne§r'in imka
mm i§'ar eder. 

6 - Halik'm halkmdan gafil olmamas1, mahlUkat meyanmda 
mevzua bahsolan insanlarm maddi hayatlanna aid erzak ve ihtiyac;la
rm tedbir ve tesviyesinden maada peygamberleri gonderme ve kitab
lan indirme •gibi hidayet ve ir§adlarma ve rna'nevi hayatlarma aid olan 
ihtiyaclarm da tedbir ve tesrviyesini ifade eder. Ve bu suretle burada 
niibiivvet ve risalet mes'elesinin de esasm1 bir isbat vard1r. Ve filvaki' 
bunu miiteakib su ve sudan ne§'et eden bitkiler ve hayvanlar gibi ya
ratlh§a has olan nimet ve maddi yararlarm ba·§llcalarma i§aret ve bu
nun ucunda insanlarm sa'y ve kazanc1 ile yaratllml§ olan gemi nimeti 
ihtar olunduktan sonra risalete miitealllk k1ssalar ac;Iklanacaktlr. Bi
naenaleyh sevk-1 kelam §U olur : Yarat1c1larm en giizeli olan ve insam 
halk eden Biz Azimii'§§an, halk ettigimiz mahlUkattan 1gafil olmadigi
miz cihetle iistiinuzde yedi yol halk ettik. Ve semadan bir kader ile bir 
su indirdik, Yani takdir ettigimiz bir miktarda ytiksekten yagmur yag
d1rd1k. i:nsanlarm ta rc;amurundan i'tibaren hayati gereklerinin en mu
himmini te§kil eden suyun, kendisi bir nimet oldugu gibi birc;ok ni
metlerin husuliine sebeb oldugu da ma'lUmdur. Fakat boyle olmas1, 
her ihtiyaca gore bir miktar ile mahduddur. Fazlas1 tUfan gibi harab 
edici ve yok edici olur. Onun i\!in yararll yagmurlar da zaman zaman 
muhtelif ihtiya\!lara gore muhtelif miktarlarda yagarlar. •Oyleki bunla
rm yagl§l ve miktarlan tabii bir surette yeknesak ve surekli degil, ihti
yari ve ilmi bir tasarrufa delalet edecek bic;imde az c;ok farkll bir nizam 
ic;indedir. 
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Ve i§te inayet-i ilahiyyeyi ifade eden bu noktay1 bilhassa ifade i~in, 

..; -'~.) kayd1 tasrih olunmu§tur. Bir de suyun basit bir unsur olmay1p, 
iki gazdan mi.ite§ekkil mi.irekkeb bir cisim oldugu son olarak kimyada 
ma'lum olmu§tur. Demek ki suyun terkibi dahi suf tabii bir §e'y olma-. . 
y1p haricinden te'sir icra eden bir failin sun'udur. Bu haysiyyetle de su, 
semavi bir te'sirin mahsuli.idi.ir. Fizik ilminde yagmurlar, gi.ine§in lSlSl 
ile denizlerden ve :yerden buharla§lp yukanya <;1kan su buharlarmm 
birle§ip, birle§ip, yogu§mas1 ve s1v1 halde inmesi ile meydana geldigin
den bahsolunurken yagmurlarm tabii olarak tekevvi.in ediverdigini ·zan
netmemelidir. Bu cihet, yagmurlarm meydana geli§ §eklinden bir neb
ze olsa da tamam1 degildir. Fizik de ilmin bi.iti.ini.i degildir. Gen;i 1Smma 
ile suyun buharla'§ffiaSl, soguma ile buhann yogu§masl bir adettir. Fa
kat gerek 1s1 gerekse soguma, suyun ve buharm bir tabiatl olmaytp 
harid bir amilin te'siri 'Oldugu 'gibi, ~evredeki lSl miktanmn (tempera
ture) her an bir di.izeyde durmayan degi'§meleri de Sani' Teala'mn emir 
ve tedbiri ve her def'asmda beliren yagmur mikdarmm tahsisi ve tesbi
ti de ilahi takdirin hi.iki.im ve tecellisidir. Vermek istedigi feyz1 haya
ta gore mahsus bir mikdan ile gah alelade ve gah fevkalade olarak o 
suyu semadan indiren O'dur. 

Bir eczahanede damltllml§ olan dam1tlk suyu ta.bii addeden kim
se gbri.ilmi.iyor. <;i.inki.i bir iradenin mi.idahalesi vard1r. Halbuki onda 
tabiilik dtizeni yagmurdan daha bariz, yagmurda san'at ve irade teza
hi.iri.i daha yi.iksektir. Binaenaleyh Haliki halktan gafil za,nnedenler gi
bi yagmur duasm1 inkara kalki§mamah ve denenmi§ oldugu iizere dua 
ile yagmur ihsan edildigi zaman §a.§mamahdr. Buyuruluyor ki : «Balk
tan gafil olmad1k ve semadan bir kader ile su indirdik de · onu arzda 
iskan et tik». Irmaklarda, gollerde, menba'larda, kuyularda, ha:vuzlar
da, mahzenlerde toprak i<;lerinde ilh .. . duruyor. «Halbuki Biz onu gi
derivermeye de muhakkak kactiriz. )) 0 indiri§ ve durduru~ zarurl ve 
mecburi degil, s1rf lutuf olarak halkm hayat ve menfaatma rabbani bir 
inayet tir. Yoksa kurak zamanlarda gori.ildi.igi.i vechile o sular kuruya
bilir, 1s1 artmhverse yeryiizi.inde arzda sudan eser kalmazd1, di.i'§i.inme
li ki o zaman hal ne olurdu. Fakat ne biiyi.ik lutfu keremdir ki «Boyle 
iken indirdik iskan ettik de onunla sizin it;:in cennetler in§a eyledikn. 
En gi.izel, en nMi' bitki ve aga~Iara ne§v i.i nema vererek tiirli.i nebat
lar, bah<;eler yeti'§tirdik ki «Hurmahklar ve tizi.imli.ikler kabilinden si
zin i<;in onlarda bir·<;ok yemi§ler varn. Hurma ve i.izi.imden maada daha 
nice yemi§ler var ki ti.irli.i istifadeler edersiniz «Ve onlardan yersiniz.)) 
Yani o baglardan bahr;:elerden ge<;inirsiniz. Bunlardan yemek iki ti.irli.i
di.ir : Birisi dogrudan dog:r;u meyvelerini yemektir. ikincisi o yi.izden ge-
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¢inmektir. Bur8ida bag ve bah\!elerin hem hayati yararlan hem de eko
nornik yararlan ihtar edilmi§ oluyor. Bir de bunlarm mahsulab insanla
nn g1dasmdan miihim bir k1sm1m te§kil etmek i'tibanyla insan hilka
tinin ilk maddesi olan <<siiziilmii§ 9amurum bir k1smm1 i'zah e:tmi§ ol
masi diil§iiniilebilir. 

Hurma ve iiziim gibi zeytunun da hayat ve ekonomide ozel bir one
mi olmas1 sebebiyle buyuruluyor ki; ~<Bir de Tur-i Sina'dan ·91kan bir 
aga9 ne§'et ettirdik ki hem yag bitirir hem de yiyeceklere bir katik)). 
Burada zeytun agacmm Tur-i Sin'a'dan 91kan bir aga9 ta'biri ile ifade 
edilmesi §iiphe yok ki §ayan-I dikkattir. Deniliyor ki : Zeytun, ibtida 
Tur-i Sina'dan inti'§ar etmi§ veya miihim k1sm1 orada yeti§tiginden bOy
le denilmi§tir. Maamafih bunda Hazreti Musa'mn ilahi · kelama maz
har oldugu miiharek Tur-i ISina'nm zikriyle zeytunun bereketine bir 
i§aret bulundugu gibi ccNurn ayetindeki «miibarek zeytin agacv> (Nur, 
35) temsiline bir ima da yok degildir. Zira hedefi beyan bu tecelliyat
tan ilahi feyze ir§addir. Zira aym su, aym havada aym giine§, aym top
rakta bu 9e§itli nimetlerin in§aSI, Halik Teala'nm gafil bir tabiat olma
digmi hayk1ran ibret biirhanlandir. <<Si'zin i-9in davarlarda da muhak
kak bir ibret vard1r.» 0 aga"<;ta ve cennetlerde hep hirer ibret oldugu 
gibi hayvanlarda ve bilhassa en 90k istifade edilen koyun-ke9i s1g1r ve 
deve tiiriinden hayvanlarda da bir ibret vard1r ki bundan gafil olanlar 
o hayvanlar gibi ·ve belki daha §a§kmdirlar. 

<<Sizi onlarm karmlanndakinden suvannz» - Kan ile giibre ara
smdan bembeyaz ve tertemiz siit 91kar i9ilir, bir kor tabiatla bu nasll 
se9ilir?- ccSizin i•9in onlarda daha bir9ok menfaatlar da vard1r.n Ki 
bak1p gozetmek §artlyla faydalamrs1mz. <<Ve onlardan yersiniz.)) Fay
da ve iiriinlerinden yararland1gm1z gibi kendilerinden de yararlamr, 
etlerinden yersiniz. <<Onlarm iizerine ve gemi iizerine yiiklenir ta§Imr
simz. )) Yine hayvanlar i9inde s1g1r ve mandaya da yiik 9ektirilir. Fakat 
gemi gibi iizerine yiik vurulan, develerdir. Onun i'9in develere Arab '§a
irleri <lKara gemileri» ta'bir etmi§lerdir ki, bi'zim §imendiferlere kara 
vapuru dememizi andmr. Goriiliiyror ki hilkatteki bu faydalar hatirla
tillrken be§er san'atl ile i'mal edilen gemi eklenmi§ ve bu suret
le C<Sizi de, sizin yaptlklarmiZl da Allah yaratmi§tlT.» ayetinin de
laleti ile insan mahsulii iiriinlerin de ilahi yaratlll§ eseri dahi oldugu
na tenbih olundugu gibi bununla kazan9taki feyzi yiikselten ve be§er 
toplumunun egitim ve kur'tulu§una men'§e' olan risalet mevhibesine 
kar§I kiifredenlerin ktssalanna a'§ag1da gelecegi .gibi bir girizgah yapil
mi§tir. (Elmallll, Hak Dini Kur'an Dili, 3438-3444) 

---oOo---
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18 - Gokten belli bir miktarda su indirdik ve onu 
yerde durdurduk. $uphesiz Biz, onu gidermeye de kadi
riz. 

19 - Onunla sizin i<;in hurmahklardan, uzumlukler
den nice baglar ve bah<;eler yaptlk ki i<;lerinde sizin i<;in 
bir<;ok yemi~ler vard1r. Onlardan yersiniz. 

20 ·- Tur-u Sina'da yetif?en, yiyenlere yag ve katlk 
v.eren bir aga<; da var ettik. 

21 - Davarlar'da da sizin i<;in elbette bir ibret vard1r. 
Onlann kannlanndakinden size i<;iririz. Sizin i<;in onlar
da daha bir<;ok faydalar vard1r. Ve onlardan yersiniz de. 

22 - Hem onlann uzerinde, hem de gemilerin ustun
de ta~Inlr'Slhlz. 

GOkten inen Su 

Allah Teala gokten yetecek kadar su (yagrnur) indirrnekle kulla
lanna olan .say1s1z nirnetlerini zikrediyor. 0, yeryiiziinii ve rna'rnure
leri bozacak kadar c;ok, ekinlere ve rneyvelere yetrneyecek kadar az ol
mamak uzere ihtiyaca gore yagrnur indirir. Yagrnuru sularna, ic;rne ve 
kendisinden faydalanmak iizere ne kadar ihtiya·c; duyuluyorsa o kadar 
indirrnektedir. Hatta yeryiiziinde oyk yerler vard1r ki ziraat i~in ~ok 
suya ihtiyac; duyar da, toprag1 uzerine yagrnur indirilrnesine dayamkh 
olrnaz. t§te Allah Teala M1s1r ara·zisinde oldugu iizere ba§ka . iilkelerden 
oraya su gonderir. M1s1r arazisine cc el-Arzu'l-Cezern ad1 verilir ki; Al
lah Teala Nil suyunu, Habe§ iilkelerinden yagrnurlu zarnanlarda sii
riikleyip getirdigi k1rrn1z1 •c;arnurla birlikte oraya sevk eder. Nil suyu 
k1rrn1z1 ·c;arnuru siiriikleyerek gelir ve M1Slr arazisini sular. Ziraat ya-
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pabilmeleri i\!in ~amur onlarm arazisinde kallr. Zira Misir'hlann ara
zisi ~orak olup genellikle kumluktur. Latif, Habir, Rahim ve Gafur olan 
Allah'! tesbih ederiz. 

Allah Teala : «Ve onu yerde durdurduk.» Buluttan su indirdigimiz 
zaman onu yeryiiziinde kallc1 k1ld1k. Yeryiiziine oyle bir kabiliyyet ver
dik ki suyu emer, i'9inde bulunan tohum ve ~~ekirdekler onunla beslenir. 
~iiphesiz onu gidermeye de kadiriz. ~ayet yagmur yagmamasm1 dile
mi§ olsayd1k, oylece yapard1k. ~ayet yagmuru sizden ·c;orak yerlere, ~ol
lere gevirmeyi dileseydik oylece yapard1k. ic;me ve sulama i\!in istifadf> 
edilmeyecek ·§ekilde ac1, tuzlu k1lmay1 dilemi§ olsayd1k, oyleee yapar
dlk. ~ayet dilemi§ olsayd1k yaryiiziine inmez ve tersyiiz <;ekilir gider k1l
may1 murad etmi§ olsayd1k oylece yapard1k. 'Su indigi zaman yerin i~in
de sizin ula:§amayacagm1z ve kendisinden istifade edemeyeceginiz bir 
derinlige batar k1lmay1 dilemi§ olsayd1k oylece yapard1k, buyurur. Fa
kat Allah Teala lutfu ve rahmeti ile :size bulutlardan tath bol bol .:;u 
indirir de, suyu yerde b1rak1r. Bu su yeryiiziindeki pmarlara ula§Ir, pl
narlar ve nehirler kaynar, onlarla ekinler ve meyveler sulamr. Hem siz, 
hem de hayvanlanmz ondan ic;erler, ondan y1kamrsm1z, temizlenirsiniz. 
Hamd ve nimet Allah'md1r. 

Allah Teala buyurur ki : Onunla, indirdigimiz su ile sizin i<;in hur
mahklardan, iiziimliiklerden nice giizel manzarah baglar ve bah<;eler 
ya:ptlk, <;1kard1k. Onlarda hurmalar ve iiziimler vard1r. Bu, Hicaz aha
lisinin all§Inl'§ oldugu §eydir. Bir §eyile onun benzeri arasmda fark yok
tur. Diger iklimler ahalisi hakkmda ·cta durum aymd1r. Onlar katmda 
da §iikriinii yerine getirmekten aciz kalacaklan Allah'm nimeti ciim
lesinden olmak iizere nice meyveler vard1r. 

Allah Teala : «ic;lerinde sizin ic;in (biitiin meyve <;e§itlerinden) bir
c;ok yemi§ler vard1r.» buyurur ki, ba§ka bir ayette §byle buyurulmak
tadir: «Onunla size ekinler, zeytin ve hurma aga<;lan, iiziimler ve tiirlii 
tiirlii iiriinler bitirir.» (Nahl, 11). 

Allah ·Teala: «Onlardan yersiniz.» buyurur ki; sanki burada haz
fedilmi§ bir ciimle vard1r da, bu k1s1m ona atfedilmi§tir. Buna gore an
lam ve ciimlenin takdiri §byle olacaktlr : Onun giizelligine ve olgunlu
guna bakarsm1z ve ondan yersiniz. «Tur-u Sina'da yeti:§en, bir aga<; 
da var ettik.>> ayetinde, zeytin agac1 kasdedilmektedir. Tur, bir dagd1r. 
Baz1Ian daga- ancak iizerinde agac; varsa Tur ad1 verilecegini, eger iize
rinde agac; yoksa ona Tur ad1 verilmeyip, Cebel denilecegini ileri siir
mii§lerdir ki en dogrusunu Allah bilir. Tur-u Sina; Allah Teala'mn iize
rinde imran Oglu Musa (a.s.) ile konu§tugu dag ile, iizerinde zeytin 

Tefsir, c. X. F. 353 
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aga~lan bulunan yerin gevresindeki daglara verilen isimdir. Tur-u Si
nin de denilir. 

Baz1lan «Yiyenlere yag ve katlk veren bir agac ... >> ayetind:= 

if>...l.ll ) kelimesinin ba§mda bulunan '-;-~ ) harfinin zaid oldugunu 
~cylemi~lerdir. Nitekim bu kullamh§ ar:apc;ada vardrr. Bazrlan ise bura
da ( c_j-.j) veya ( JG ) fiili takdir etmek, buraya H<;rkarmak veya getlr
mekn anlam1 vermek suretiyle bu harf-i cerrln zaid olmadrgmr soylemi:;?~ 
lerdir. Katade bu gorti§tedir. Yani : Onda gerek yag ve gerekse katlk 
edilme suretiyle istifade edilecek §eyler vardrr. imam Ahmed der ki : Bi
ze Veki'nin ... Malik ibn Rabia es-Saidi el-Ansari'den rivayetinde Allah 
Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Zeytin yagmr yeyiniz ve onunla yag
lammz. Muhakkak o bereketli bir aga<;:tandrr. Abd ibn Humeyd de Mus
ned'inde ve Tefsir'inde der ki : Bize Abdurrezzak ... Orner' den rivayet 
etti ki Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Zeytin yagmr katlk 
edlnin ve cnunla yaglamn. Muhakkak o, bereketli bir aga~tan \!lkar. 
Hadisi ba§ka bir §ekilde olmak uzere Tirmizi ve ibn Mace, Abdurrez
zak kanallyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi der ki : Bu hadisi, sadece Ab
diirrezzak kanalmdan rivayetiyle biliyoruz. Hadis muzdariptir. Hadisin 
lsnadmda bazan Hz. Orner zikredilirken, bazan da ravi bmer'i zikret
memektedir. Ebu'l-Kasrm et-Taberani der ki : Bize Abdullah ibn Ah
med ibn Hanbel ... :;>ureyk ibn Hamle'den rivayet etti ki o, §Oyle demi'§
tir : Bir a§U.re gecesi Orner ibn Hattab'a musa.fir olmu§tum. Bana so
gumu§ bir deve ba§l (etinden) ve zeytinyagr yedirdi. Bu bereketli 
zeytinyagr, Allah Teala'nm Peygamberi (s.a.) ne buyurmu§ (bildirmi§) 
oldugudur dedi. 

Allah Teala, «Davarlarda da sizln ic;ln elbette bir ibret vardrr. On
lann kannlanndakinden size igiririz. Sizin igin onlarda daha bir<;!ok 
faydalar vardrr. Ve onlardan yersiniz de. Hem onlarm uzerinde, hem '~ 

de gemilerin tistunde ta§llllrSllllZ.>> ayetinde, kullan (yaratlklan) i\!in 
hayvanlarda yaratmr'§ oldugu faydalan zikrediyor. Onlar hayvanlann 
fr§kl ve kanlan arasmdan ·91kan siitlerinden i9erler. Yavrularmdan yer-
ler. Onlrm yiinlerinden, krllanndan (elbise yaprp) giyerler. Srrtlanna 
binerler. Agrr yiikleri kendilerinden uzak iilkelere onlarla ta§rrlar. Ni-
tekim ba§ka ayetlerde §oyle buyurulur : ((Kendi kendinize zor varaca-
gmrz memleketlere yiiklerinizi ta'§rrlar. Muhakkak ki Rabbrmz, RaUf'-
tur, Rahim'dir.n (Nahl, 7), «Gormezler mi ki, kendi giiciimiizle onlar 
i9in hayvanlar yarattrk. Kendileri bunlara sahip b11lunmaktad1rlar. Ve 
onlan kendilerinin buyruguna verdik. Onlardan kimisi binekleridir, ki
misinden de yerler. Onlarda kendileri i9in faydalar ve i9ecekler vard1r. 
B:ala §iikretmezler mi?n (Yasin, 71-73). 
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23 - Andolsun ki Nuh'u, kavmine gonderdik. Dedi 
ki : Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. O'ndan ba~ka tann
niz yoktur, sak1nmaz m1Sm1z? 

24 - Bunun iizerine kavm1nin onde gelen kafirlerin
den bir grup dediler ki: Bu, sizin gibi bir insandan ba~ka 
bir ~ey degildir. Sizden iistiin olmak istiyor. ~ayet Allah 
dilemi~ olsayd1, melekler indirirdi. ilk atalanm1zdan da 
boyle bir ~ey i~itmedik. 

25 - 0, kendisinde delilik bulunan bir adamdan ba~
kasl degildir. Bir siireye kadar onu gozetleyin. 

Allah 'Teala haber veriyor ki; Nuh (a.s.) u ka·vmine Allah'm aza
bi, zorlu baskm1, Allah'a '§irk kio§anlardan, emrine z1d gidenlerden ve 
el~ilerini yalanlayanlardan intikami ile onlan korkutup sakmd1rsm 
diye ,gonderdigi zaman §6yle demi§ti : «Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. 
O'ndan b~ka tannmz yoktur. (Allah'a §irk ko§mamzda Allah'tan lmr
kup) sakmma:z m1s1mz?)) Bunun iizerine kavminin ileri .gelen kafirle~

rinden bir grup dediler ki : «Bu, sizin gibi bir insandan ba§ka bir '§ey 
degildir. Sizden iistiin olmak istiyor. >> Sizin gibi bir be§er oldugu halde 
peygamberlik iddias1yla size kar§l bobiirlenmek, biiyiikliik taslamak 
istiyor. Sizin dl'§lmzda nas1l olur da ona vahyolunurmu§? <<§ayet Allah 
(bir peygamber g'Ondermek) istemi§ olsayd1, (peygamber olarak katm
dan) melekler gonderir (bir insan gondermez) di. ilk atalar1m1zdan da 
boyle bir §ey (Allah'm bir insam peygamber olarak gonderdigini) i§it
medik.» Bura.da onlarm; ilk atalarmuzdan beri boyle bir '§ey i§itmedik, 
sozlerinde kasdettikleri, onlarm atalan ve gec;mi§ iimmetleridir. 

«0 kendisinde (Allah'm kendisini peygamber olarak gonderdigt ve 
sizin aramzdan vahyi ona tahsis ettigi zanmnda nedense biraz) deli
lik bulunan bir adamdan ba§kas1 degildir. )) Bir siireye kadar onu 'gozet-
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leyin. Olaylann gidi§atlm gozleyin, takib edin, Bir sure ona sabredin ki 
sonunda 'Ondan rahata eresiniz. 

26 - 0 da : Rabb1m, beni yalanlamalanna kar~1hk 
bana yard1m et, dedi. · 

27 - Ona vahyettik ki : Gozetimimiz alt1nda sana bil
dirdigimiz gibi gemiyi yap. Buyrugumuz gelipte sular kay
nayinca her cinsten iki~er qifti ve aleyhine hiikiim veril
mi$ olan1n d1~1nda kalan coluk qocugunu ahp gemiye bin
dir. Zalimler iqin Bana ba~ vurma. Ciinkii onlar bogulacak
Iard1r. 

28 - Sen ve beraberindekiler gemiye yer~e~ince : 
Bizi zalimler toplulugundan kurtaran Allah'a hamdolsun 
de. 

29 - Ve de ki : Rabb1m 'beni miibarek bir yere indir. 
V e Sen indirenlerin en hay1rhs1s1n. 

30 - Siiphesiz ki bunda ayetler vard1r. Biz elbette 
deneyenleriz. 

Allah Teala burada, Nuh (a.s.) un Rabbma dua ederek kavmine 
kar§l O'ndan yard1m istedigini haber veriyor. Nitekim ba'§ka bir ayet-i 
kerime'de yine ondan haber vererek: ceO da Rabbma yalvarml§ : Ben 
yenildim bana yardnn et, demi§ti.» (Kamer, 10) buyururken burada da : 
ccRabb1m beni yalanlamalanna kar~Illk bana yari:hm et.>> demi~tir. i§te 
o zaman Allah Teala, ona saglam bir §ekilde gemiyi yapmasm1, her sl
mf hayvan, bitki, meyve ve ba§ka ~eylerden erkekli di§ili -iki§er ~ifti ona 
ytiklemesini, Allah'm, ' helak olacaklarma dair aleyhine hukum veril-
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mi.§ olamn dl§lllda kalan \!Oluk-~ocugunu, ailesini gemiye bindirmesini 
emretmi§tir. Hakkmda heTak olacaklanna dair hukti.m verilmi§ olan
lar, oglu ve hamml gibi ailesinden kendisine iman etmemi§ olanlardl'T. 
En dogrusunu Allah bilir. 

«Zalimler i\!in Bana ba§vurma. <;unkii onlar bogulacaklardir.» ~id
detli yagmurun indirili§ini -gordugti.n zaman, kavmine kar§l bir merha
met ve onlar uzerine bir §e'fkat, olur ki iman ederler diye azabm onlar 
hakkmda te'hir edilmesi tama1 simi kaplamasm. Uzerinde olduklan kti
fur ve azgmhk i~indelerken onlann bogulmalarma muhakkak hukmet
mi§imdir. Olay Hud suresinde burada tekrarma gerek b1rakmayacak 
§ekilde geni§~e anlatllmi§tl. 

Allah Teala burada : «Sen ve beraberindekiler gemiye .yerle§ince: 
Bizi zalimler toplulugundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de.» buyurur
ken, ba§ka bir ayette §byle buyurmaktad1r : ((Sizin i~in bineceginiz 'ge
miler ve davarlar var etrni§tir. Ta ki, bunlarm U.zerlerine oturunca Rab
bmizm nimetini anarak: Bun"Ian buyrugumuza veren ne yucedir, di
yesiniz. Yoksa biz bunlan zruptedemezdik. Ve biz '§tiphe.siz Rabb1m1za 
donecegiz, demeniz i~indir.)) (Zuhruf, 12-14) . <cNU.h ,: Ona binin, onun 
ak1p gitmesi de durmas1 da Allah'm ad1ylad1r.» (Hud, 41) 'ayetinde de 
belirtildigi uzere Nuh (a.s.), bu emre uymu§; gemmin yurumeye ba§
lamasi s1rasmda ve sonunda Allah'1 annu§, zikretmi§tir. Allah Teala: 
«Ve de ki : Rabb1m, beni mubarek bir yere indir. Ve Sen, .· indirenlerin 
en hayirhsism.)) buyurur. <<~U.phesiz ki bunda (inananlarm kurtanl
masi ve kaJfirlerin yok edilmesinde, size peygamberlerin Allah'tan ge
tirdiklerinde dogruluklarma; Allah Teala'nm diledigini yrupan, her §e
ye kadir ve her §eyi en iyi bilen olduguna apa\!Ik deliller, huccetler) 
ayetler vard1r. Biz elbette (elJ9iler gondermek suretiyle insanlan, kul
lan imtihan edenler) deneyenleri'z.n 

7 
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31 - Bunlann ard1ndan ba~ka bir nesil yarattlk. 
32 - Onlara da, kendilerinden: Allah'a ibadet edin, 

O'ndan ba~ka tannn1z yoktur. Hala sak1nmayacak miSL
niz? diyen bir peygamber gonderdik. 

33 - Onun kavminden; kendilerine dunya hayatln
da nzlk veJ1digimiz halde kufrederek ahirete kavu~mayi 
yalanlayan ileri gelenler dediler ki: Bu, sizin gibi bir be
~erden ba1=;ka bir ~ey degildir. Sizin yediklerinizden yiyor, 
i9tiklerinizden i9iyor. 

34 - Eger kendiniz gibi bir insana boyun egecek 
olursan1z, husrana ugrayacag1n1zda hi9 ~uphe yoktur. 

35 - Oldugunuz ve bir toprak, bir kemik oldugunuz 
zaman tekrar dirilmenizi mi va'd ediyor? 

36 - Va' d edildiginiz ~ey ne kadar uzak, hem de ne 
kadar uzak. 

37 - Hayat, ancak bu dunyadakidir. Oluruz, Y81?a
nz. Ama tekrar diriltilecek degiliz. 

38 - 0 sadece Allah' a kar~l yalan uyduran biridir. 
Biz ona inanacak degiliz. 

39 - 0 peygamber : Rabb1m, beni yalanlamalarma · 
kar~1hk bana yardrm et, dedi. 

40 - Allah da buyurdu ki: Az sonra pi~man olacak
lar. 

41 - Ger9ekten onlan mudhi§ bir 91ghk yakalad1 ve 
onlan bir supriintu y1g1n1 haline getirdik. Zulmeden ka
vim uzak olsun. 
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Ve Bir Ba§ka N esil 

Allah Teala, NO.h kavminden soma ba§ka bir nesil yaratt1g1m ha
ber veriyor. Burada Act kavminin kasdedildigi s·oyletlir. Zira Ad kavmi 
NO.h kavminden soma, onlarm yerlnz getirilmi§tir. Bunlarm, «Ger
<;ekten onlan mudhi§ bir <;Ighk yakaladL» (Mii'minun, 41) ayetinin 
de delaletiyle Semud kavmi oldugu soylenmi'§tir. Allah Teala onlara, 
ic;lerinden (kendilednden) bir peygamber gondermi§ ve o peygamber 
kendilerini tek ve ortag1 olmayan bir Allah'a ibadzte davet etmi~ti . On
lar ise, bu paygaml:Jeri yalanlami§, ona z1d gitmi§ ve kendileri gibi bir 
insan olmas1 sebebiyle ona tabi olmaktan yuz c;evirmi'§, be§er olan bir 
elc;iye tabi olmaktan yuz c;evirerek k1yamet guni.i Allah'a kavu§mayi 
yalanlami§, cismani dirilmeyi inkar etmi§lerdi. Onlar demi.~lerdi ki : 
«Oldugunuz ve bir toprak, bir kemik oldugunuz zaman, tekrar diril
menizi mi va'dediyor? Va'dedildiginiz §ey ne ka.dar uzak hem de ne ka
dar uzak. (Size getirmi§ oldugu risalet, uyarma ve ahireti haber ver
mesinde) o sadece Allaha kar§I yalan tiyduran biridir. Biz ona ina
nacak) degiliz.» 0 peygamber: «'Rabb1m, beni yalanlamalarma kar§I
hk bana yard1m et.)) demek suretiyle onlara kar§I Rabbmdan yardnn 
ve zafer istemi§, Allah Teala da onun duasma icabetle : «(!Sana z1d git
meleri ve kendilerine getirdiklerin konusunda seninle inadla§malan se
bebiyle) az sonra pi~man olacaklar.n buyurmu§tur. «Gerc;ekten onlan 
mudhi§ bir c;1ghk yakalach. » Kufurleri ve azgmllklan sebebiyle Allah'
tan boyle bir azaba zaten mustehak idiler. Ayetten a'c;1k olarak anla'§Ih
yor ki, Onlara §iddetli bir firtma ile beraber mtidh~ bir <;Ighk birle§ffii§, 
iki azab birlikte genderilmi§tir. «Rabbmm emri ile her §eyi yrkar. Bu
nun uzerine onlarm meskenlerinden ba§ka hie; bir §ey goriilmez oldu )) 
(Ahkaf, 25) . 

Allah Teala : «Onlan (yikilmi§, helak olmu§, selin surukledigi c;:er
c;op ve) bir siipruntu y1g1m haline getirdik.» buyurur ki, buradaki ( ~~ ) 
kelimesi; hie; bir §ekilde kendisinden yararlamlamayan helak olmu~. 
hakir ve onemsiz §ey anlammdadir. «Zulmeden kavim uzak olsun. JJ Al
lah Teala bcv§ka bir ayette : «Biz onlara zulmetmemi§tik. Ama onlar, 
zalim kimselerin kendileriydHeT.ll (Zuhruf, 76) buyurur ki; onlar ku
fiirleri, inadla§malan ve Allah'm elc;isine z1d gitmeleri ile kendilerine 
zulmetmi§lerdir. t~te bunlan i§itenler Allah'm el·c;isini yalanlamaktan 
sakmsmlar. 



5632 iBN KESIR (Ciiz : 18; SCire : 23 

co_>(\::- ~co' o}~ 0
_.- c;;(.- J '~ ;::..-1~ '/~~,:.j;" \0'} }\~-;(.(J'(~.,-0 ...-,:~ 

,...A .:J~~ . II •.i.~ ~y..) ~~o~ c.~ ~~!..J'IU,.......)\.:..)..o..l)~ 

® G;;ii~~~i~E\ 
.. ..; ,. .... , 

42 - Sonra bunlann ard1ndan b~ka nesiller yarat
tlk. 

43 _- Hie; bir iimmet, kendi siiresini one de alamaz 
geriye de b1rakamaz. 

44 - Sonra birbiri ard1 s1ra peygamberlerimizi gon
derdik. Her iimmete peygamberi geldikc;e onu yalanladt
lar. Biz de onlan birbiri ard1 s1ra yok edip hepsini hirer 
efsane yaptlk. inanmayan bir kavim uzak olsun. 

Allah Teala buyurur ki: i<Sonra bunlarm ardmdan ba§ka nesil
ler, (ba§ka timmetler, yaratlklar) getirdik. Hi~ bir timmet, kendi sti
resini one de alamaz geriye de b1rakamaz.)) Allah'm Kitab-I Mahfuz'
unda (Levh-i Mahfuz'unda) onlar hakkmdaki takdirine, onlann ol
malarmdan onceki ilmine gore bir timmetten sonra ba§ka bir timmet, 
bir nesilden s·onra diger bir nesil, Selef'den sonra halef olmak tizere 
birbiri ardmdan yakaland1lar, azaba dll\!ar kald1lar. 

. ((Sonra birbiri ard1 s1ra peygamberlerimizi gonderdik.>> ibn Abbas : 
Yani peygamberler birbiri pe:§inden, birbirini ta'kiben gelmi§tir, der. 
Bu, Allah Teala'mn §U kavli gibidir : ((Andolsun ki her timmete : Al
lah'a ibadet edin ve putlardan ka~mm, diye peygamberler ·gondermi
§izdir. Allah, i·~lerinden kimini hidayete erdirdi. Kimi de sap1khg1 hak 
etti.» (Nahl, 36). ((Her timmete peygamberi geldik~e onu yalanladilar.)) 
ayetinde onlarm cumhuru ve ~ogunlugu kasdedilmektedir. ~u ayet de 
boyledir : <cYa.zik ('§U) kullara ki kendilerine bir peygamber .gelmeye 
dursun, onu hemen alaya allrlardl.)) (Yasin, 30). ((Biz de onlan birbiri 
ard1 s1ra yok ettik.>> Ba§ka bir ayette §Oyle buyrulur: ((Nuh'dan sonra 
nice nesilleri yok etmi§izdir.)) (isra, 17). ((Hepsini birer efsane (insan
lar i~in haberler) yaptlk.)) Allah Teala ba:§ka bir ayette §Oyle buyurur: 
«Biz de onlan ~fsaneler k1hverdik, darmadagm1k k1ldlk. Muhakkak ki, 
bunlarda, ~ok sabreden ve ~ok ·§tikreden herkes i9in deliller vard1r.» 
(Sebe', 19). 
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4·5 - Sonra Musa'y1 ve kardef?i Harun'u ayetlerimiz
le ve apa<;Ik delillerle gonderdik. 

46 - Firavun'a ve erkanma. Bunun uzerine hiiyii.k-
19-k tasladilar. Zaten magrur bir topluluktular. 

47 - Bu yii.z'den dediler ki: Kavimleri bize kulluk 
edip dururken, bizim gibi f?U iki insana m1 inanacag1z? 

48 - Onlan yalanladilar ve bu yfrzden helake ugra
tilanlardan oldular. 

49 - Andolsun ki dogru yola gelsinler diye, Musa'
ya kitab'I verdik. 

Sonra Musa 
Allah Teala, Rasulii Musa (a.s.) ve karde§i Harun'u Firavun er

kanma ayetlerle, batlh kahredici huccetlerle ve kesin biirhanlarla g{)n
derdigini haber veriy.or. Fira'vun ve kavmine gelince onlar Hz. Musa 
ve Harun'a tabi olmaktan, ikisi de bir be§er olmalan hasebiyle onlann 
emirlerine boyun egmekten yiiz ~evirmi§, biiyiiklenmi§diler. Nitekim 
ge~mi§ iimmeiler fie kendilerine be§erden el~iler .gonderilniesini inkar 
etmi.§ler~li. Bunlarm kalbleri de onlara benzedi. Allah Tea.Ia Firavun'u 
ve erkamm helak buyurup bir giinde topunu (suda) oogdu, Musa'ya 
Kitab'l -ki bu kitab Tevrat't1r- indirdi. Onda (Tevrat'ta) Allah'm 
hiikiimleri, emirleri ve yasaklan vard1r. Biitiin bunlar Allah Teala'mn 
Firavun ve k1ptileri helak buyurup onlan aziz ve muktedirin kahret
mesi gibi kahreylemesinden sonrad1r. Allah Teala Tevrat'1 indirdi.kten . 
sonra bir iimmeti biitiiniiyle helak buyurmamt§, bilakis inananlara, 
katirlerle sava§I emretmi'§tir. Nitekim AllBh Teala, ba§ka bir ayette 
§Oyle buyurur : ccAndolsun ki, Biz, onceki nesilleri yok ettikten sonra 
M11sa'ya insanlar i<;in basiretler, hidayet ve rahmet olmak iizere o ki
tabl verdik. Olur ki dii!)iiniirler diye.» (Kasas, 43) . 
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50 - Biz Meryem'in oglunu da, annesini de bir ayet 
klld1k. Her ikisini de sulak, oturmaya elveri~li yiiksek bir 
yere yerle~tirdik. 

Allah Teala kulu ve el<;isi Meryem Oglu isa (a.s.) dan haber ve
rerek, · hem onu hem de annesini insanlar i<;in bir ayet, Allah'm dile
digine gii'<; yetirici olduguna kesin bir huccet ktlmt§ttr. Muhakkak Al
lah Adem'i babastz ve anastz, Havva'yt kadm olmakstzm erkekten, isa' 
yt erkek olmakstzm kadmdan, diger insanlan da bir erkekle bir di§i
den yaratmt~tlr. 

«Her ikisini de sulak, oturmaya elveri§li yiiksek bir yere yerle§tir-
dik_,, ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak, ayet teki ( · o Y, J ) kelimesinin ; 
bitkilerin en giizel oldugu yeryiiziiniin yiiksek bir yeri anlammda ol
dugunu sayler. Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr ve Katade de boyle 
soylemi§lerdir. ibn Abbas ( )} ' ...:....\~ ) kelimelerinin; bereketli, otu 
bol, anlammda oldugunu ( J:!-' ) keEmesiyle i.se akarsuyun kasde

dildigini sayler. Miicahid, ayette kasdedilen yiiksek yerin ; diiz ve yiik
sek bir yer oldugunu sayler. Said Ibn Ciibeyr «Sulak, oturmaya elve
ri§li. )) ktsnum : Orada su kahr, ak1p gitmez, §eklinde a·<;tklar. Miicahid 

ve Katade ayetteki ( ~ ) kelimesini, akarsu §eklinde a<;tklamt§
lardtr. Miifessirler bu yiiksek yerin, yeryiiziiniin neresinde oldugunda 
ihtilaf etmi§lerdir. Abdurrahman . ibn Zeyd ibn Eslem : Bu yiiksek yer
ler ancak Mtstr'dadtr. Su salmdtgt (Nil nehri ta'§ttgl) zaman koyler bu 
yiksek yerlerde olur. ~atyet bu yiiksek yerler olmamt·§ olsaydt, koyler 
su altmda ka.hrd1, der. Vehb ibn Miinebbih'den de bu a~tklamanm 
benzeri rivayet edilmi§ olup bu, rger<;ekten uzak bir te'vildir. ibn Ebu 
Hatim der ki : Bize Muhammed ibn Abdullah ibn Yezid'in .. . Said ibn 
Miiseyyeb'den rivayetinde o, «Her ikisini de sulak, oturmaya elveri§li 
yiiksek bir yere yerle§tirdik.)) ayeti hakkmda : Burast, Dima§k'tlr, de
mi.~tir . ibn Ebu Hatim bu gorii§iin benzerinin Abdullah ibn Selam, 
Hasan, Zeyd ibn Eslem ve Halid ibn Ma'dan'dan rivayet edildigini say
ler. Yine ibn Ebu Hatim tarafmdan Ebu Said el-E§ecc kanallyla .. . ibn 
Abbas'tan rivayet edildigine gore; sulak, oturmaya elveri§li yerden 
maksad Dima§k nehirleridir. Leys ibn Ebu Siileym'in Miicahid'den ri
vayetinde o, «Her ikisini de yiiksek bir yere yerle§tirdik.)) ayeti hak
kmda der ki : Allah Teala'mn burada kasdetmi§ o\dugu ·zaman; Mer
yem Oglu isa ile annesinin Dima§k'm civanndaki aga<;hk, sulak bir 
yer olan «Gota )) admdaki yere stgmdtklan zamandtr. Abdiirrezzak'm 
Bi§r ibn Rafi' kanahyla .. . Ebu Hiireyre'den rivayetinde o, «Her ikisi-
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ni de sulak, oturmaya elveri'§li yiiksek bir yere yerle§tirdik.n ayeti hak
kmda: 0, Filistin'deki Ramle'dir, deml§tir. ibn Ebu Hatim der ki: Bi
ze babamm ... Murre el-Behzi'den rivayetinde o, Hz. Peygamber (s.a.) i 
bir adama : Muhakkak sen Rabve'de (yiiksek bir yerde) tileceksin, bu
yurdugunu i§itmi§ ve o adam Ramle'de blmii§. Bu, ger\!ekten garib 
bir hadistir. «Her ikisini de sulak, cturmaya elveri§li yiiksek bir yere 
yerle§tirdlk.» a yeti hakkmda soylenenlerin dogruya en yakm1 A vfi'nin 
ibn Abbas'tan rivayet etmi§ oldugu §U sbziidiir : Ayetteki ( ~~ ) 
kelimesi, akar.m anlammdad1r. Bu nehir; Allah Teala'mn hakkmda: 
<<Rabbm senin ayagmm altmda bir 1rmak ak1ttl.» (Meryem, 24) bu
yurmu§ oldugu nehirdir. Dahhak ve Katade, burada Beyt el-Makdis'in 
kasdedildigini soylerler. En dogrusunu Allah bilir, ama burada en kuv
vetli olan gorii§ budur. Zira buras1 ba·§ka bir ayette de zikredilmekte 
olup, Kur'an'm baz1s1 baz1s1m a~1klar, tefsir eder. Kur'an'1 tefsirin en 
Ustiinii, yine Kur'an ile tefsir etmektir. Sonra sahih hadislerle, sonra 
da eserler ile olan tefsir gelir. 
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®~~s.~~\ 
51 - Ey peygamberler, temiz $eylerden yeyin ve sa

lih amel i~leyin. Dogrusu Ben: yaptiginizi bilirim. 
52 - Suphesiz bu, bir tek ii·mmet olarak sizin iim· 

metinizdir. Ben de sizin RabbiniZim. Benden korkun. 
53 - Ama onlar, i~lerini kendi aralannda boliik bo

liik ay1rd1lar. Her boliik kendi tuttugu yoldan memnun
dur. 

54 - Bir sureye kadar onlan kendi sap1khklanyla 
ba~ba~a b1rak. 

55 - Zannederler mi ki kendilerine ·mal ve ogullar 
vermekle, 

56 - iyiliklerde onlar i<;in acele davranmaktay1z. Ha
yrr fark1nda degiller. 
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Helal Yiyecek 

Allah Teala kullan olan peygamberlere ~Allah'm salatl ve sela
mi hepsinin iizerine olsun- helalden yemelerini ve salih ameller i§le
melerini emrediy·or. Bu da delalet ediyor ki helal (den yemek) salih 
amel i§lemeye yardimc1d1r. Peygamberler -Allah'm selam1 onlarm iize
rine olsun- bu emri tam :olarak yerine getirmil§ler; .sOz, amel, hayra 
ctelalet ve nasihattan her bir hayr1 kendilerinde toplami'§lardir. Allah 
onlan hay1rla miikafatlandmsm. Hasan el-Basri «Ey peygamberler, te" 
miz §eylerden yeyin.» ayeti hakkmda der ki: Allah'a yemin olsun ki 
onlar sizin sanmzla, kirmizimzla, tathmzla ve ek§inizle emrolunma
ffil§lardir. Fakat Allah Teala : Ondan (yiyeceklerden) helal olamna 
ula§m, buyurmu§tur. Said ibn Ciibeyr ve Dahhak ccTemiz §eylerden 
yeyin.» ayetinde, helal yiyeceklerin kasdedildig"ini soylemi§lerdir. Ebu 
Ishak es-Siibey'i'nin Ebu Meysere Amr ibn ~urahbil'den rivayetine g6-
re; !sa ibn Meryem, annesinin ip egirip biikmesinden kazand1gm1 yer, 
mi§. Sahih bir hadiste §Oyle buyrulur: Hi9 bir peygamber yoktur ki 
koyun giitmemi§ olsun .. Sen de mi ey Allah'm el~isi? dediler de : Evet, 
ben de Mekke aha.Iisinin otlak ( yoncallk) larmda koyun otlatlrdim, bu
yurd'.l. Yine sahih bir hadiste belirtildigine gore; Davud ·(a.s.), el eme
ginin kazancmdan yermi§. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde mevcud 
bir hadiste §oyle buyrulur : Allah'a en sevimli oru9 Davud'un orucu, 
geceyi ihya etmenin Allah'a en sevimli olam Davud'un ihyas1d1r. Ge~ 
cenin yansmda uyur, ii9te birini ihya eder ve altlda birini tekrar uyur
du. Bir giin oruc; tutar, bir gun oru~ tutmazdi. Dii§manla kai'§Ila§tigi 
zaman da asla ka;c;mazdl. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Babamm ... Dam
re ibn Habib'den rivayetine gore; ~eddad ibn Evs'in k1z karde§i Um
tnii Abdullah, Hz. Peygamber (s.a.) oruc;lu iken onun iftar edecegi za
man ona bir bardak siit 'gondermil§. Ummii Abdullah'm siit gtinderme 
zamam, giiniin ba§lang1cmda ve s1cagm §iddetli oldugu bir zamanda 
imi§. Allah Rasulii kadmm gondermi§ oldugu ki§iyi geri rgtinderip: Bu 
koyun sana nereden geliyor? diye sormu§. Kadm : Onu mahmdan sa
tm ald1m, demi§ ve Allah Rasulii o siitten i<;mi§. Ertesi giin olunca, 
~eddad'm k1z karde§i Ummii Abdullah Hz. Peygambere gelmi§ ve : Ey 
Allah'm elc;isi, giindiiziin uzun olmas1 ve sicagin '§iddetinden sana aci
yarak siit gondermi'§tim. Sen ise bu konudaki sana gondermi'§ oldugum 
eh;:iyi bana geri gonderdin, ni\!in? demi'§. Allah RasUlii (s.a.) ona §OY
le buyurmu§ : Peygamberler ancak temiz olam yemek ve ancak salih 
amel i§lemekle emrolundular. Miislim'in Sahih'inde, Tirmizi'nin Ca
mi'inde ve imam Ahmed'in Miisned'inde -Hadisin lafz1 imam Ah
med'indir- Fudayl ibn Merzuk kanahyla ... Ebu Hiireyre (r.a.) ·den ri
vayet edildigine gtire; Allah Rasulii (s.a.), §Oyle buyurmu§tUr: Ey in-
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sanlar, muhakkak Allah temizdir, ancak temiz olam kabul buyurur. 
~tiphesiz Allah Peygamberlere emrolunanla emretmi§tir. Buyurur ki : 
«Ey pey1gamberler, temiz §eylerden yeyin ve salih amel i§leyin. Dogru
su Ben, yaptigmiZl bilirim.ll Ba§ka bir ayette de : <<Ey iman edenler, 
size nz1k olarak verdigimiz §eylerin temiz olanlarmdan yeyin.ll (Ba
kara, 172) buyurur. Daha sonra Allah Rasulti (s.a.) yiyecegi haram, 
i~ecegi haram, giydigi haram, haramla beslenen ve ytizii sararmi§, s~
lan dagm1k halde uzun yolculuk yapan ellerini gage ~arak: Rabbim, 
diye dua eden bir adam1 da zikretti. Ona nas11 olur da icabet olunur. 
Tirmizi der ki : Hasendir, garibdir. Sadece Fudayl ibn · Merzuk hadi
sinden bilmekteyiz. 

«Ey peygamberler toplulugu, §tiphesiz bu, bir tek timmet olarak 
sizin iimmetinizdir. (Si'zin dininiz tek bir dindir ki o da tek ve ortag1 
olmayan Allah'a ibadete ~ag1rmaktlr.) Ben de sizin RabbmiZim. Ben'
den korkun.» Bu hususta daha once Enbiya suresinde bilgi verilmi§
ti. (. .. ) 

«Ama onlar (kendiler!ne peygamberler .gonderilmi§ olan iimmet
ler) i§lerini kendi aralarmda boliik bOltik ay1rd1lar. Her bOltik kendi 
tuttugu yoldan memnundur.» Onlar i~inde bulunduklan sap1kllga se
vinir durumdadirlar. Zira onlar, kendilerinin hidayet iizere olduklan-

. m sanmaktadirlar. I'§te bu · sebepledir ki Allah Teala onlan tehdidle 
§oyle buyurur: «Bir stireye kadar onlan kendi sap1kllklan, (azgmhk
lan ve dalaletleri) ile ba§ba§a b1rak.» Onlan ans1zm yakalamverecek
leri, helak olunacaklan zamana kadar bu durumda b1rak, buyurmu§
tur. Nitekim ba§ka ayetlerde '§oyle buyrulur : «Sen, '§imdilik o katir
lere miihlet ver, onlan biraz geciktir.)) (Tank, 17), «Birak onlan; ye
sinler, eglensinler ve kendilerini oyalayadursun. Sonra ogrenecekler
dir.» (H1cr, 3). 

«Zannederler mi ki, kendilerine mal ve ogullar vermekle iyilikler
de onlar i·gin acele davranmaktay1z. Hay1r farkmda degiller.» Bu mag
rur ki§iler samyorlar m1 ki, onlara mallar ve gocuklan bizim katlmrz
da §erefli ve izzetli olduklan i\!in vermekteyiz? Hayir; durum hi~ de 
onlann sand1g1 gibi degildir. Onlar : «Biz malca ve evlad~a daha c;o
guz. Hem biz azab edilecekler degiliz.» (Sebe', 35) diyorlar. Onlar bu 
sozlerinde ve inan~larmda hata etmektedirler ve iimitleri de bo§a gi
kacaktir. Biz bu yaptiklarrmizi ancak onlara bir mtihlet verme ve kti
fiirlerini derece derece artlrma olarak yapmaktayiz. Bu sebepledir ki 
Allah Teala : ccHay1r farkmda degiller. >> buyurmu§tUr. Ba§ka ayetler
de ise §oyle buyurulur : «Artlk onlarm maHan da ~ocuklan da seni 
iillrendirmesin. Dogrusu Allah, ancak bununla onlara diinya hayatm
da a·zab etmeyi ve kafirler olarak canlarmm c;1kmasm1 ister.>> . (Tevbe, 



5638 lBN KESiR (Ciiz : 18: Sure : 23 

55), <<Biz onlara, s1rf giinahlan c;ogalsm diye miihlet veriyoruz.>> (Al-i 
imran, 178), <tBu S.Ozii yalanlayanlan Bana b1rak. Biz onlan, kendile
rinin bilmeyecekleri bir ybnden derece derece azaba yakla~tlracagiZ. 

Mtihlet veriyorum Ben onlara. ~iiphesi'z ki, Benim tuzag1m saglamd1r.>> 
(Kalem, 44-45), uB1rak Beni ve yarat1klanm1 tek ba§ma, kendisine bol 
bol mal verdigimi, gorillen ogullar verdigimi, ve onun i~in nimetleri 
yayd1kc;a yayd1g1m1. Sonra art1rmam1 umar o. Hay1r, c;iinkii o, ayet
lerimize kar~1 inadc;1 kesildi.)) (Mi.lddessir, 11-16), << Ne mallanmz ne 
de c;ocuklanmzd1r, sizi Bizim kat1m1za yakla§tiracak olan. Ancak iman 
edip salih amel i§leyen kimsenin, i§te onlann yapt1klarma ka!"§Ihk kat 
kat mtikafat vard1r. Ve onlar ytiksek dereceler ic;inde emindirler.>> (Se
be', 37) . Bu husustaki ayetler pek c;oktur. 

uZennederler mi ki kendilerine mal ve ogullar vermekle iyilikler
de onlar ic;in acele davranmaktay1z. Hay1r farkmda degiller.>> ayeti 
hakkmda Katade der ki : Allah'a yemin olsun ki mallan ve rc;ocuklan 
ile kavme dtizen kurulmu§tur. Ey Actemoglu, insanlan mallan ve c;o
cuklan ile degerlendirme. Aksine onlan, iman ve salih amelle deger
lendir. imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ubeyd'in ... Abdul
lah ibn Mes'ud (r.a.) dan rivayetinde Allah Rasulti (s.a.) §Oyle bu
yurmu§ : Allah Teala nas1l sizin aramzda nziklarmiZl bblti~ttirmii~se, 
huylanmz1 da aramzda payla§tirm1~t1r. Muhakkak Allah dtinyaYl sev
digine de, sevmedigine de verir. Dini ise ancak sevdigine verir. Allah 
kime dini vermi§se; muhakkak onu sevmi§tir. Nefsim kudret elinde 
olan (Allah) a yemin ederim ki; kul, kalbi ve dili mtisltiman olma
dikc;a mtisltiman olmu~ degildir. Ki~i kom§USU musibetlerinden emin 
olmad1k<;a iman etmi§ olmaz. Ey Allah'm elc;isi, onun musibetleri de 
nedir? dediler, ~oyle buyurdu : Onun zulmtidtir. Kul haramdan bir 
mal kazamr da ondan infakda bulunursa, bu onun ic;in bereketlendi
rilmez, onu tasadduk etse bile ondan kabul ·olunmaz. ~ayet onu arka
smda b1rak1r da (oltirse) bu, ancak onun cehennem az1g1 olur. ~tiphe
siz kotiiyii kotii ile silmez. Fakat o kOtiiyii giizel ile siler. Muhakkak 
ki murdar, murdan silmez, yok etmez. · 

ONUNCU CiLDiN SONU 




